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ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА ШУМЕН 

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ИНЖ.КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР.ШУМЕН 

П И Т А Н Е 

ОТ Д-Р ИНЖ. ИВАН ЙОНКОВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

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 Г-Н КМЕТЕ, 

  В тъй като в план-сметката за необходимите разходи съгласно чл.66 от Закона за местни 

данъци и такси липсва изисквания съгласно чл.66/3/ „Доклад на вносителя“ . Аналитичната част 

е крайно ограничена за да може да се анализира доколко план-сметката отговаря на 

изискванията на ЗМДТ , ЗУО и на нуждите на гражданите в общината. В тази връзка питането 

ми е следното: 

1.Правено ли е геодезическо замерване през 2019 година на свободния обем на депото за 

неопасни отпадъци в кв. Дивдядово  и какъв е свободния обем ? Колко тона са депонирани 

през 2019 година/от 8-те общини, членове на РЗУО, както и директно от юридически и 

физически лица ?/ 

2.След като община Шумен има договор за сепариране на отпадъците от бита, какви са 

мотивите да се иска увеличаване с 15 000 тона годишната квота за депониране ? Ако 

увеличаването на годишната квота е свързано с депонирания ТБО на община Търговище /5000 

тона/годишно /,освен цената на тон отпадък 25,58 лв./тон без ДДС за 2020 , община Търговище 

заплаща ли отчисленията по Наредба №7 ? Ако не ги заплаща, за чия сметка са ?/порядъка на 

дължимата сума е около 300 000 лв. за 2020 година /. 

3.Каква сума е необходима за закриване и рекултивация на депото съгласно Плана за 

закриване и след експлоатационни  грижи ? Какво е салдото по набирателната сметка в РИОСВ 

към 31.12.2019 година, от вноските на община Шумен ?  

3.След като с писмо на НСОРБ от 12.12.2019 година общините са уведомени, че има 

договореност за промяна на Наредба №7 с цел намаляване на дължимите отчисления по чл.64 

за 2020 година от 95 лв./тон на 69 лв./тон, с което от план-сметката се освобождава ресурс от 

над 300 000 лв., приемате ли с този ресурс още тази година да се закупят допълнително съдове 

тип „Бобър“ за всички села, които имат необходимост/освен заложените вече 978 000 лв. за 

Шумен / и да се заложи двукратно измиване на улиците в Шумен, което да започне 

максимално рано през 20220 година поради силната запрашеност на улиците ? 
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4.Какъв е облога на имотите на юридическите лица и каква е данъчната стойност на имотите на 

физически лица към м. октомври 2019 година, върху които е изчислявана таксата за 2020 

година ?Има ли неусвоени средства по план-сметката от 2019 година ? 

5. Тъй като Шумен беше включен в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 

година за изграждане на инсталации за сепариране на ТБО и компостери за анаеробно 

разграждане, какво е предприела общината за да кандидатства за финансиране ?  

6.В план-сметката липсват и събраните средства по чл.66/9/. Колко са събрани през 2019 

година, след като имаше предвидени 230 000 лв. за контролна дейност и за 2020 година се 

предлага увеличение на 260 000 лв. ? 

  Г-н Кмете, 

Моля да отговорите писмено на въпросите ми. 

20.01.2020 год.                                                                                            С уважение:…………………….. 

гр. Шумен                                                                                                         /д-р инж. Иван Йонков/                                                                          

  

 

   

   

  


