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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

ГР. ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

  От:  Любомир Христов, Кмет на Община Шумен 

    

 

ОТНОСНО:  План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за 

местни данъци и такси 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНЧЕВ, 

 

 При изготвяне на План-сметката за 2020 г. се взема предвид годишният облог на 

физически и юридически лица в Община Шумен - 6 500 000 лв.  

 

 1. Разходът по План-сметката за 2019 г. е както следва: 

 Границите на районите, видът на извършваните услуги и честотата на 

сметоизвозване са определени в Заповед на Кмета на Община Шумен № РД 25-2138 от 

30.10.2018 г. изменена със Заповед № РД 25-2699/21.12.2018 г., съгласно разпоредбите на 

чл. 62 от ЗМДТ.  

 Община Шумен проведе процедура по реда на ЗОП за закупуване и доставка на 

контейнери  с обем 4 м3 за нуждите на гр. Шумен, които се разполагат в район „Север“ и в 

част от промишлените предприятия.  

 През месец септември 2019 година след закупуване на специализирана техника 

машинното метене и миене на уличната мрежа в Район „Север“ се извършват от ОП 

„Чистота“.  

 Със средства от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО бяха закупени  нови 5 /пет/ 

броя специализирани машини за поддържане на чистотата в централна градска част – 3 

броя мото-метачки, един брой мото-миячка и един автомобил за обслужване на 

контейнери с обем 4 м3. Техниката е на обща стойност 1 134 084 лв. 

 През 2019 година не настъпила промяна в сметосъбирането и сметоизвозването на 

територията на Община Шумен. 

 Отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО, касаещи изпълнението на Наредба № 7 от 

19.12.2013 г., за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в набирателната сметка към 

РИОСВ Шумен се превеждат ежемесечно. Към 30.10.2019 г. са начислени: 

 обезпечения по чл. 60 от ЗУО – 24 016,16 лева; 

 отчисления по чл. 64 от ЗУО -  1 190 366,11 лева.     

            През 2019 г. сепарирането на смесения битов отпадък продължава да се изпълнява 

от „Евро Импекс“ ЕООД гр. София съгласно сключен договор по ЗОП. Количеството на 

отделените рециклируеми отпадъци  представлява  14,94 % от постъпилите за сепариране 

отпадъци, които са с 2 % повече спрямо същия период на 2018 година. 



За оползотворяване на строителни отпадъци, образувани от населението, е в сила и 

се изпълнява договор с „Голдън фийлд“ ООД гр. Шумен. До момента са предадени за 

оползотворяване 2653 т. строителни отпадъци. 

През 2019 година беше извършено ръчно почистване /оборка/ на общински 

пътища, дерета и реки в селата: Овчарово, Кладенец, Ветрище, Радко Димитриево, 

Мараш, Новосел, Средня, гр. Шумен, Васил Друмево, Салманово. Община Шумен чрез 

ОП „Чистота“ извърши машинно почистване на площадки за разделно събиране на 

отпадъци в следните села: Васил Друмев, Вехтово, Ветрище, Мараш, Ивански, Салманово, 

Новосел, Средня, Черенча, Градище, Струйно. Общата стойност на извършените 

мероприятия по почистване възлиза на 34 481 лв. 

   

    2. Предлагам План-сметката за 2020 година на Община Шумен да съдържа 

разходи по дейностите  съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва: 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Цената за депониране на тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци гр. 

Шумен е приета от Общото събрание на Регионалното сдружение на база изготвен анализ 

от ОП „Чистота“. Приетата цена е 25,58 лв./тон без ДДС. През 2019 г. цената е била 24,97 

лв./тон без ДДС.  

 Предвидените в План-сметка разходи за 2020 г. са следните: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 834 000 лв.; 

2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 2 336 505 лв.; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 

3 293 366 лв.;  

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2 370 129 

лв. 

 Разходите по всички направления са в общ размер 8 834 000 лв. с ДДС, 

включително 2 334 000 лв. от външно финансиране - от отчисленията по Наредба № 7 

от 19.12.2013 г. от набирателната сметка в РИОСВ – гр. Шумен и 6 500 000 лв. 

постъпления по чл. 66 от ЗМДТ.  

Съгласно чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местни 

такси и цени на услуги на територията на община Шумен, такса битови отпадъци се 

дължи със 75 % намаление за имоти: публична общинска собственост, читалища и имоти, 

стопанисвани от държавните училища на територията на община Шумен и от Регионален 

инспекторат по образованието - Шумен. 

 Съгласно чл. 71а на ЗМДТ от такса битови отпадъци са освободени молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната. 

Разпределението на средствата по план-сметката е представено в Приложение № 1 

към докладната записка. 

За 2020 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и 

кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 4.0 на хиляда върху данъчната 



оценка на юридическите лица, определени по чл. 21 от ЗМДТ и нежилищните имоти на 

физическите лица. 

           

Таблица № 1 

Вид на услугата Такса за юридически 

лица 

Сметосъбиране и сметоизвозване 1.6 

Чистота на териториите за обществено ползване 1.3 

Обезвреждане на БО в депо 1.1 

ОБЩО 4.00 

 

 Остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и кварталите 

Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 1.50  на хиляда върху данъчната оценка на 

имотите на физическите лица и имотите на юридическите лица, ползвани или наети за 

жилищни нужди. 

 

          Таблица № 2 

Вид на услугата Такса за 

физически лица 

Сметосъбиране и сметоизвозване 0.6 

Чистота на териториите за обществено ползване 0.5 

Обезвреждане на БО в депо 0.4 

ОБЩО 1.5 

 

 За дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен, необходимата сума от 616 505 лв. за 

26 населени места е разпределена както е посочено в Приложение № 2 към докладната 

записка. 

 Остава без изменение промил „Битови отпадъци“ за селата в община Шумен, както 

следва: 

 

Таблица 3 

Таблица за промилите в населените места в община Шумен 

 Физически лица Юридически лица 

Населено място сметоизвозване депо общо сметоизвозване депо общо 

Белокопитово 4.7 0.3 5.0 3.0 2.0 5.0 

Благово 8.6 0.4 9.0 3.0 2.0 5.0 

Васил Друмев 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 

Велино 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 

Ветрище 6.7 0.3 7.0 3.0 2.0 5.0 

Вехтово 8.8 0.2 9.0 3.0 2.0 5.0 

Дибич 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 

Илия Блъсков 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 

Лозево 3.8 0.2 4.0 3.0 2.0 5.0 

Мадара 5.4 0.1 5.5 3.0 2.0 5.0 

Мараш 5.4 0.1 5.5 3.0 2.0 5.0 

Панайот Волов 4.8 0.2 5.0 3.0 2.0 5.0 

Радко 

Димитриево 

3.8 0.2 4.0 3.0 2.0 5.0 

Салманово 6.4 0.1 6.5 3.0 2.0 5.0 

Царев брод 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 

Градище 3.9 0.1 4.0 3.0 2.0 5.0 

Друмево 7.4 0.1 7.5 3.0 2.0 5.0 

Ивански 3.9 0.1 4.0 3.0 2.0 5.0 



Кладенец 4.3 0.7 9.0 3.0 2.0 5.0 

Костена река 8.4 0.6 9.0 3.0 2.0 5.0 

Коньовец 8.6 0.4 9.0 3.0 2.0 5.0 

Новосел 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 

Овчарово 5.2 0.3 5.5 3.0 2.0 5.0 

Средня 5.7 0.3 6.0 3.0 2.0 5.0 

Струйно 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 

 
 

Във връзка с предложената План-сметка и на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Одобрява План-сметката за 2020 г. за разходите необходими за осигуряване на 

съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране, включително разделно на 

битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване в Община Шумен в общ размер  8 834 000 лв. с ДДС, включително     2 

334 000 лв. от външно финансиране, 6 500 000 лв. постъпления по чл. 66 от ЗМДТ. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2020 г. 310 000 лв. от 

собствените бюджетни  приходи за разликата от 75% намаление на такса битови 

отпадъци, прилагана на основание чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 

Шумен и да освободи на 100 % от такса битови отпадъци всички молитвени 

домове, храмове и манастири, на основание чл. 71а от ЗМДТ. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


