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В изпълнение на изискванията на националното законодателство в областта на 

управление на отпадъците, Община Шумен следва да извозва смесените битови отпадъци 

до сепарираща инсталация за отделяне на годни за рециклиране фракции. Остатъчната 

фракция след сепариране се предава за депониране на регионално депо за ТБО в кв. 

Дивдядово, гр. Шумен.  

На основание чл. 26, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ 

бр.53 от 13.07.2012 г. и сл. изм.) Регионално сдружение за управление на отпадъците –

Шумен прие предложения от ОП “Чистота“, гр. Шумен Анализ на разходите за поддържане 

на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово през 2021 г. и определи Цена за 

обезвреждане на неопасни отпадъци, транспортирани от общините, членове на РСУО-

Шумен и други юридически лица в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово 

за периода 01.01.2021 -31.12.2021 г. в размер на 24,98 лв./тон без ДДС и 29,98 лв. с ДДС. 

В съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците(ЗУО)  за всеки 

тон, депониран отпадък всяка община е задължена да заплаща отчисления по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците, като за 2021 г. размерът на отчисления по чл. 64, ал.1 

от ЗУО и чл.20, ал.1, т.2, буква „и“ от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци за 2021г. е 82,00 лв./тон отпадъци. 

На основание чл. 26, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ 

бр.53 от 13.07.2012 г. и сл. изм.) Регионално сдружение за управление на отпадъците –

Шумен определи обезпеченията по чл. 60, ал.1 от ЗУО и чл. 3, ал.5 от горната наредба за 

периода 2021-2023 г. да останат без промяна, на стойност 1,15 лева за тон депониран 

отпадък.  

Предвижданията са размерът на обезпеченията и отчисленията по ЗУО за 2021 г. да е: 

� обезпечения по чл. 60 от ЗУО – 25 300 лева; 

� отчисления по чл. 64 от ЗУО -  1 804 000 лева. 

Със Заповед № РД-25-2201/30.10.2020г. на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ, са 

определени вида на услугите, които ще се предоставят на територията на община Шумен 

през 2021 год., честотата на обслужване на съдовете и границите на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържането на територията за обществено ползване. 

 ОП „Чистота“ извършва дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и 

поддържане чистотата на местата за обществено ползване в район „Север“ на гр. Шумен, а 

за район „ЮГ“ на гр. Шумен и населените места от община Шумен – услугите се 

предоставят в съответствие с предмета на сключените с външни изпълнители договори.       

 Сепарирането на образуваните битови отпадъците от територията на Община Шумен 

се извършва на база сключен договор №ЗОП 33-06 от 19.02.2015г. с „ЕВРО ИМПЕКС“ 

ЕООД гр. София за предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики 

Преслав, Каспичан и Смядово, по предварително третиране  на смесени битови отпадъци с 

код 20 03 01 от Наредба 2/2014 г. за класификация на отпадъците.  

 Поради изтичане на срока по посочения договор през м. януари 2021 г., Община 

Шумен съвместно с общините Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово в началото 

на 2020 г. подготви документация и стартира процедура за избор на изпълнител за 

предоставяне на услуга за сепариране на смесени битови отпадъци. Процедурата не е 

приключила. С решение на общините-възложители е определена пределна цена от 28,00 
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лева с ДДС за третиране на тон отпадък, въз основа на която са планирани разходите за 

дейността през 2021 г.  

 Предлагам План-сметката за 2021 година на Община Шумен да съдържа разходи по 

дейностите  съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 775 928 лв.; 

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

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 2 048 502 лв.; 

3. Проучване, проектиране, 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 – 3 014 437 лв.  

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

от населените места, предназначени за обществено ползване – 2 261 133 лв. 

Разпределението на средствата по дейности в план-сметката е представено в 

самостоятелно Приложение 1 към докладната записка. 

 Разходите по всички направления са в общ размер 8 100 000 лева, включително 1 600 

000 лева от външно финансиране - от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци и 6 500 000 лева от постъпления по чл. 66 от ЗМДТ.  

 Предвидените разходи в размер на 1 600 000 лв. са от натрупаните отчисления по чл. 

64 от ЗУО и са предназначени за закупуване на съдове и техника и изготвяне на програма за 

управление на отпадъците на община Шумен за следващия пет годишен период.  

При осигуряване на необходимите съдове и техника ОП „Чистота“ ще поеме 

дейностите по сметосъбиране и поддържане на местата за обществено ползване в район 

„ЮГ“.  

Специализираната техниката, която планираме да закупим е предназначена за 

транспортиране на смесени битови отпадъци в район „ЮГ“  и един специализиран 

автомобил за обслужване на контейнерите за биоотпадъци от бита и зелените площи в град 

Шумен.  

През 2020 г. беше открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет 

„Доставка чрез покупка на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община 

Шумен по две обособени позиции:

1. Доставка чрез покупка на метални съдове за разделно събиране на отпадъци от 

бита с обем 1100 литра. 

2. Доставка чрез покупка на пластмасови съдове за разделно събиране на 

биоотпадъци с обем 1100 литра.“ 

Общата прогнозна стойност на 

Обособена позиция1. Доставка чрез покупка на метални съдове с куполовиден капак 

за разделно събиране на отпадъци от бита с обем 1100 литра - 520 000 лв. (петстотин и 

двадесет хиляди лева) без ДДС.

Обособена позиция2. Доставка чрез покупка на пластмасови съдове с плосък капак 

за разделно събиране на биоотпадъци от бита с обем 1100 - 77 440  лв. (седемдесет и 

седем хиляди четиристотин и четиридесет лева) без ДДС.
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Изискванията към общините за поетапно намаляване на количеството депонирани 

биоотпадъци и биоразградими отпадъци налага тяхното разделно събиране и 

оползотворяване. Поради това в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер 

на 31 500 лв. за закупуване на съдове за фамилно компостиране.  

За повишаване количеството на разделно събрани отпадъци от опаковки, годни за 

рециклиране планираме закупуване на цветни кошчета, които бъдат разположени в град 

Шумен. Въз основа на събраните оферти предстои сключване на договор за доставка с 

фирма-производител. 

В План-сметката са предвидени средства в размер на 30 000 лв. за събиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци и 19 200 лв. за излезлите от употреба гуми, 

образувани от населението на община Шумен. 

Предвидените разходи за Общинския център за опасни отпадъци са в размер на 

100865 лв. за събиране, временно съхранение и предаване на опасните отпадъци за 

обезвреждане.  

За дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци в 26-те 

населени места  от община Шумен  необходимата сума е в размер на 616 502 лв. Сумата е 

определени на база очакваното количество на образуваните отпадъци и честотата на 

извозване. Разпределението на средствата е представено в Приложение 2 към докладната 

записка. 

През 2021 г. планираме във всяко от 26-те села да бъде назначен по 1 работник, който  

да поддържа чистотата на местата за обществено -  паркове и алеи, детски площадки, 

тротари. Необходимите средства за 26 населени места са в размер на 313 534 лв. и включват 

следните разходи: 

Показател 

среден годишен 

разход  

за 1 бр./лв. 

брой 

заети 

лица 

общо 

бюджет/лв.

ФРЗ 8970 26 233220

осигуровки 1850.00 26 48100

СБКО 269.00 26 6994

работно облекло 250 26 6500

материали 720 26 18720

общо 313534

. 

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. 

За 2021 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и 

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

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

физическите лица. 
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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 

Във връзка с предвидените дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци, третирането им в инсталации и съоръжения за битови отпадъци, поддържане на 

чистотата в 26-те населени места на територията на община Шумен, съгласно Заповед № 

2201/30.10.2020 г. и на основание чл. 63, ал.2 от ЗМДТ предлагаме в такса битови отпадъци 

да се добави компонента „чистота на места за обществено ползване“, като следва:

0,5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите на физическите лица и имотите на 

юридическите лица, ползвани или наети за жилищни нужди. 

1,0 на хиляда върху оценката на юридическите лица, определени по чл. 21 от ЗМДТ 

и нежилищните имоти на физическите лица. 

Таблица № 3

Таблица за промилите в населените места в община Шумен 

  Физически лица Юридически лица 

Населено 

място 
общо общо 

Белокопитово 4.7 0.3 0.5 5.5 3 2 1 6
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Благово 8.6 0.4 0.5 9.5 3 2 1 6

Васил 

Друмев 
5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Велино 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Ветрище 6.7 0.3 0.5 7.5 3 2 1 6

Вехтово 8.8 0.2 0.5 9.5 3 2 1 6

Дибич 2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Илия 

Блъсково 
2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Лозево 3.8 0.2 0.5 4.5 3 2 1 6

Мадара 5.4 0.1 0.5 6 3 2 1 6

Мараш 5.4 0.1 0.5 6 3 2 1 6

Панайот 

Волово 
4.8 0.2 0.5 5.5 3 2 1 6

Радко 

Димитриево 
3.8 0.2 0.5 4.5 3 2 1 6

Салманово 6.4 0.1 0.5 7 3 2 1 6

Царев брод 2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Градище 3.9 0.1 0.5 4.5 3 2 1 6

Друмево 7.4 0.1 0.5 8 3 2 1 6

Ивански 3.9 0.1 0.5 4.5 3 2 1 6

Кладенец 4.3 0.7 0.5 5.5 3 2 1 6

Костена река 8.4 0.6 0.5 9.5 3 2 1 6

Коньовец 8.6 0.4 0.5 9.5 3 2 1 6

Новосел 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Овчарово 5.2 0.3 0.5 6 3 2 1 6

Средня 5.7 0.3 0.5 6.5 3 2 1 6

Струино 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.66, ал.3, т.2 от Закона за 

местните данъци и такси /ЗМДТ/, предлагам Общински съвет – Шумен да приеме следните  

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Одобрява План-сметката за 2021 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 
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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  8 100 000 лева,  включително  1 600 000 лева от външно 

финансиране и  6 500 000 лева от постъпления по чл. 66 от ЗМДТ. 

2. Определя такса „Битови отпадъци” за дейностите по сметосъбиране и  

сметоизвозване на битови отпадъци, третирането им в инсталации и съоръжения за 

битови отпадъци, поддържане на чистотата в 26 населени места на територията на 

община Шумен, както следва: 

Таблица за промилите на такса битови отпадъци в 26 населени места  

от община Шумен 

  Физически лица Юридически лица 

Населено място общо общо 

Белокопитово 4.7 0.3 0.5 5.5 3 2 1 6

Благово 8.6 0.4 0.5 9.5 3 2 1 6

Васил Друмев 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Велино 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Ветрище 6.7 0.3 0.5 7.5 3 2 1 6

Вехтово 8.8 0.2 0.5 9.5 3 2 1 6

Дибич 2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Илия Блъсково 2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Лозево 3.8 0.2 0.5 4.5 3 2 1 6

Мадара 5.4 0.1 0.5 6 3 2 1 6

Мараш 5.4 0.1 0.5 6 3 2 1 6

Панайот 

Волово 
4.8 0.2 0.5 5.5 3 2 1 6

Радко 

Димитриево 
3.8 0.2 0.5 4.5 3 2 1 6

Салманово 6.4 0.1 0.5 7 3 2 1 6

Царев брод 2.9 0.1 0.5 3.5 3 2 1 6

Градище 3.9 0.1 0.5 4.5 3 2 1 6

Друмево 7.4 0.1 0.5 8 3 2 1 6
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Ивански 3.9 0.1 0.5 4.5 3 2 1 6

Кладенец 4.3 0.7 0.5 5.5 3 2 1 6

Костена река 8.4 0.6 0.5 9.5 3 2 1 6

Коньовец 8.6 0.4 0.5 9.5 3 2 1 6

Новосел 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

Овчарово 5.2 0.3 0.5 6 3 2 1 6

Средня 5.7 0.3 0.5 6.5 3 2 1 6

Струино 5.8 0.2 0.5 6.5 3 2 1 6

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2021 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 


