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ЧРЕЗ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

Г-Н КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР. ШУМЕН 

 

ДО 

Г-Н ИВАН ЙОНКОВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 

 

Относно: Предложената план-сметка за чистотата за 2020 година на Община Шумен, която е 

част от проекта за консолидиран общински бюджет за 2020 година 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОНКОВ, 

 

 В отговор на постъпило от Вас питане, заведено с рег. № 61-01-015/20.01.2020 г., Ви 

информирам следното, че съгласно данните в Община Шумен към 22.11.2019 г.: 

• План-сметката е нормативен акт и трябва да се публикува 1 /един/ месец преди 

разглеждането  и на сесийно заседание от Общински съвет Шумен; 

• Законът за публичните финанси е установил срок не по-късно от 30.09 на 

следващата година, годишният финансов отчет на Община Шумен да бъде 

внесен и разгледан на от Общинския съвет Шумен. 

Поради тези законови разпоредби отчетната информация от Докладна записка № 62-01-

289/09.12.2019 г. е с предварителен отчетен характер. 

 

1. Ежегодно през месец март се извършва геодезическо измерване и свободния обем е 

част от годишното докладване към Изпълнителна агенция по околна среда гр. София. 

Докладът се подава в ИАОС до 10.03. на следващата година. За 2018 година свободния обем е 

397539 т.  

За 2019 година са депонирани 44454,041 т. в това число 2645,15 т. от юридически лица. 

2.  Във връзка с постъпило искане от Кмета на Община Търговище Общото събрание на 

РСУО-Шумен е взело следното решение: 

• Дава съгласие за приемане в Регионално депо, кв. Дивдядово, гр. Шумен на 

отпадъци, подлежащи на депониране след предварително третиране, с код 19 12 

12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, от територията на РСУО - 

Търговище в средногодишно количество  до 15 000 /петнадесет хиляди/ тона. 

• Срок за предоставяне на услугата – до изграждане и въвеждане в експлоатация 

на разширението на Регионално депо – Търговище.  

• Определя Община Търговище да заплащат: 

 цена на услугата по депониране и 

 обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците,  

 в размера, приет от общото събрание на РСУО-Шумен за съответната календарна година. 
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3. Размерът на средствата, необходим за закриване, рекултивация и след 

експлоатационни грижи е определен съгласно Приложение № 1, към чл. 3, ал. 3 от Наредба № 

7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и възлиза на 2020260 лв.  В 

набирателната сметка към РИОСВ Шумен по партидата на Регионално депо Шумен постъпват 

обезпеченията от всички общини ползватели на депото. Общата сума на натрупаните средства 

по чл. 60 от ЗУО е в размер на 619 339,32 лв. 

4.Към настоящия момент няма направени промени в размера на отчисленията по чл. 20 

от Наредба № 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, поради което няма 

правно основание за изменение на средствата предвидени в т. 3.3  от план-сметката за 2020 г. 

При намаляване на размера на отчисленията в зависимост от тяхната нова стойност, 

администрацията на Община Шумен ще предложи за разглеждане и гласуване от Общинския 

съвет вариант на актуализирана план-сметка. 

5.Предоставяме Ви справка от АИС „ИМЕОН“ модул МДТБО за „Справка облог-

постъпления по видове данъци по години“, задълженията от 2019, към 31.10.2019 г.  

Облагаемата основа за 2019 г. е както следва: 

• Юридически лица  - 1 430 253 785 лв.; 

• Физически лица – 1 663 005 558 лв. 

Това е общата облагаема основа за такса битови отпадъци, като се има предвид 

следното: 

• За физическите лица е данъчната оценка; 

• За юридическите лица е по-високата между данъчната оценка и отчетната 

стойност; 

• При изчисляване на облога за такса битови отпадъци, да се има предвид, че 

промила за жилищни имоти е 1.5, за нежилищни е 4.0.  

 Част от юридическите лица са избрали начин на заплащане на такса битови отпадъци 

според количеството на образуваните битови отпадъци. Друга част от лицата са подали 

декларации по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от компонент сметосъбиране – част от такса 

битови отпадъци.  

 По план-сметката за  2019 година няма неусвоени средства.  

6. С наш изх. № 93-00-2454/10.12.2018 г. в Общински съвет Шумен е входирана с № 61-

02-385/10.12.2018 г. Докладна записка относно изпълнение на Решение № 583 по протокол № 

25/26.10.2017 г. за кандидатстване на РСУО- Шумен по процедура за директно предоставяне 

на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. и взети решения  № 343, 

Протокол № 14/24.11.2016 г; № 399, Протокол № 16/26.01.2017 г.; № 405, Протокол № 

17/23.02.2017 г. Със своя Заповед № РД-ОП-123/31.12.2018 г., ръководителят на УО на ОПОС 

2014-2020 е прекратил процедурата по проектно предложение „Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на 

Общините от РСУО Шумен“.  

7. През 2019 година служителите от БД „Чистота“ са направили 1380 контролни 

проверки по спазване на нормативната уредба. За констатираните нарушения са съставени 237 

броя актове за нерегламентирано замърсяване, изхвърляне или изгаряне на отпадъци, 

нарушаване на екологичните норми, превоз на строителни отпадъци без маршрут и др. 

Наложени глоби и имуществени санкции са на стойност 36 180 лв. 

 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 


