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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 

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:  Разходване на натрупаните месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание § 58 от Закона за изменение 

и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, 

бр. 105 от 2020 г.) и изменение на План-сметката по чл. 66, ал.3  от ЗМДТ 

 

  

  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 

 

 Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) и по-конкретно с §58 от същия, се дава възможност на 

общините да разходват натрупаните отбезпечения и отчисления за периода от 1 март 2020 

г. до 31 декември 2020 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците. Средствата се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне 

и размер на такса битови отпадъци.  

 Размерът на натрупаните за община Шумен обезпечения и отчисления за посочения 

период е 1 626 649 лв. 

Предлагам натрупаните средства да се разходват за: 

 

I. Закупуване на специализирана техника и оборудване за нуждите на: 

ОП „Паркове и обредна дейност“ 

• Водоноска 4 куб.м. -171 960 лв. с ДДС 

Към момента предприятието не разполага със специална машина за поддържане на 

парковата система в гр. Шумен - поливане на площи, цветя и дървета. Използва се камион, 

пригоден с еднокубикови бидони, чийто капацитет е малък и не отговаря на  потребностите. 
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• Самосвал с товароносимост над 5 тона – 183 100 лв. с ДДС 

Извозването на по-големи дървесни трупи и едрогабаритен растителен отпадък се 

осъществява със самосвал ГАЗ-53А, произведен през 1989 г. Машината е морално остаряла, 

с високи експлоатационни разходи и вредни емисии в атмосферата.  

• Транспортно-подемна техника – 50 000 лв. с ДДС 
Предприятието не разполага с техника за товаренето на големите дървета и едрогабаритен 

растителен отпадък. Това налага нейното предварително раздробяване на място, което води до 

загуба на време и ресурси. Предвижда се техниката да се използва за почистване през зимния сезон 

в град Шумен. 

• Тракторна косачка с ремарке за превоз, два броя – общо 50 400 лв. с ДДС 

От 2019 г. предприятието разполага с  1 бр. тракторна косачка, която се оказа подходяща за 

нашия град. Позволява икономия на човешки ресурс и дава добра производителност. Със 

закупуването на нови два броя ще има възможност да се обхванат повече площи в пиковете 

месеци на косене.  

ОП „Строителство и благоустройство“ 

За изпълнение на ангажиментите си, произтичащи от Правилника за дейността на 

предприятието, а именно: строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и 

ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, 

паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство, предприятието се 

нуждае от закупуване на: 

• Самосвал с товароносимост 5-7 тона – 213 600 лв. с ДДС 

• Самосвал с двойна кабина -90 792 лв. с ДДС  

 

ОП „Чистота“ 

От 2018 г. ОП „Чистота“ поетапно започна да извършва дейности по сметосъбиране, 

сметоизвозване, поддържане на местата за обществено ползване, създаване на организация 

за разделно събиране на някои видове отпадъци в район „Север“ на гр. Шумен. През м. юни 

2021 г. започна работа и в район „ЮГ“ с изключение на обслужването на съдовете за 

събиране на твърди битови отпадъци. 

За протичане на нормалния работен процес на предприятието и обхващането на всички 

дейности и райони е необходимо закупуването на допълнителна специализирана техника и 

оборудване. Значителна част от техниката и съдовете за отпадъци е предвидено да се закупят 

с отчисленията по чл. 64 от ЗУО, натрупани по партидата на Община Шумен от сметката за 

чужди средства към РИОСВ – Шумен по Наредба №7 от 19.12.2013 г. Общото събрание на 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците –Шумен е дало съгласие за тези 

разходи, както следва: 

• Камиончета за събиране на едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба 

гуми, растителни отпадъци,  три броя – общо 288 000 лв. с ДДС 

• Камион за обслужване на контейнерите за биоразградими отпадъци -180 000 

лв. с ДДС 

• Вариопреси за обслужване на контейнерите за твърди битови отпадъци в район 
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„ЮГ“ на гр. Шумен, три броя – общо 1 252 000 лв. с ДДС 

• Метални контейнери –тип „Бобър“, 600 бр. – общо 624 000 лв. С ДДС 

• Пластмасови контейнери за биоразградими отпадъци, 250 бр. – 88 500 лв. с ДДС 

 

Предлагаме от възстановените на община Шумен отчисления  по §58 от Закона за изменение 

и допълнение на ДОПК да бъдат закупени: 

• Самосвалче за събиране на отпадъци от улични кошчета -110 000 лв. с ДДС 

• Офис контейнери, три броя – общо 27 000 лв. с ДДС 

 

II. Строително–ремонтни дейности  

1. Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн за инфилтратни 

води в Регионално депо, кв. Дивдядово – 60 000 лв. 

Поредицата от проливни дъждове, а  през м. април 2021 г. и обилен снеговалеж, доведе до 

събирането на значително количество вода в тялото на Регионалното депо, кв. Дивдядово и 

преовлажняване на депонираните отпадъци. Съществуващият ретензионен басейн не може 

да  поеме количеството повърхности и инфилтратни води, образувани от „старото сметище“ 

и клетка №1 и клетка №2 на новото депо и периодично те изтичат в отводнителния канал и 

съседното дере, което се влива в река Камчия.  

Действията, които Община Шумен и в частност ОП „Чистота“ предприеха за 

прекратяване на аварийните изтичания са свързани с реконструкция на тръбопровода на 

оросителната система, почистване на шахти и канали, поддържане на помпените станции 

(ремонт и подмяна на помпи), почистване на ретензионния басейн.  

 

Направените разходи за изброените в периода 2017-2021 г. са на обща стойност: 169 

804.81 лв. 

През м. януари 2021 г., беше назначена комисия, със задача да извърши оглед на 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово и изведено от експлоатация „старо 

сметище“, кв. Дивдядово и установи състоянието на съоръженията за инфилтратни води, 

както и местата, от които има периодично изтичане на води в съседно дере. 

В състава на комисията, освен служители от общинската администрация, бяха 

включени общински съветници, членове на Постоянната комисия „Екология, селско стопанство 

и води“ при Общински съвет – Шумен и на Постоянната комисия „Европейски проекти, 

международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствените организации“ към 

Общински съвет –Шумен, както и бивш служител на „Експрес Гаранцион“ ООД, гр. Варна - 

изпълнител на СМР по закриване на „старото сметище“ и на Регионално депо - Втори етап. 

Въз основа на направените констатации, комисията излезе с препоръки, на базата на 

които беше изготвен План за действие с неотложни, краткосрочни и дългосрочни мерки.   

Една от мерките за трайно прекратяване на изтичането на инфилтратни води, която 

може да се реализира в кратък срок е проектиране и изграждане на ново съоръжение с  обем 

от 300 куб.м. за събиране на инфилтратните води. 

 Предлагаме разходът в размер на 60 000 лв. да бъде осигурен от възстановените по 
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§ 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) натрупани месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, 

ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 

2020 г. 

2. Текущ ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики" до Общински център 

за  събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ – 300 000 лв. 

От 2019 г. в гр. Шумен работи Общински център за безвъзмездно събиране на опасни 

отпадъци от бита (Центъра). Предвиждаме да се разшири дейността на Центъра за опасни 

отпадъци като се изгради площадка за приемане и временно съхранение на излезли от 

употреба автомобилни гуми от населението. Разходите за проектиране, строителство и  

надзор за площадката ( в размер на 50 000 лв. с ДДС) са предвидени в План-сметката по чл. 

66, ал.3 от ЗМДТ за финансиране от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно 

условията на Наредба №7/2013 г. Второстепенния път, който води до Центъра за опасни 

отпадъци и бъдещата площадка за ИУАГ е с нарушена, а на места липсваща настилка и 

затруднява преминаването както за леките автомобили на гражданите, така и на мобилните 

пунктове за събиране на опасни отпадъци към Центъра. Поради това е наложително да се 

извърши ремонт на тази пътна отсечка.  

3. Рехабилитация на пътна настилката от бул. "Мадара" до база на ОП "Чистота" и 

ОП "Паркове и обредна дейност" - 48 000 лв. 

В резултат на преминаваща в миналото военна техника, подходът от бул. „Мадара“ към 

предоставената за ползване от ОП "Чистота" и ОП "Паркове и обредна дейност" база е с  

нарушена пътна настилка. За да се осигури нормално преминаване и достъп на наличната и 

предстоящата за закупуване специализирана техника на двете общински предприятия е 

необходимо да се извърши ремонт на пътната настилка.  

4. Изграждане и оборудване на площадки за разделно събиране на строителни и 

биоразградими (растителни) отпадъци на територията на населените места от 

община Шумен – 211 797 лв. 

Предвижда се във всяко от 26-те  населени места, както и в кварталите Дивдядово, Макак и 

Мътница да се изгради площадка за събиране на строителни и биоразградими (растителни) 

отпадъци с размери 6м. х 8м. На всяка площадка ще бъдат поставени по 1 контейнер за 

строителни отпадъци и 1 контейнер за растителни отпадъци. Ще се постави ограда, която да 

предотвратява изсипването извън контейнера и разпиляването на отпадъците. Предвижда се 

монтиране на видеонаблюдение.  

 

5. Изготвяне на актуални програми на община Шумен:  

• Програма за опазване на околната среда за периода  – 60 000 лв.  

• Програма за опазване, устойчивото ползване и възстановяване на почвите за периода  
– 15 000 лв. 

• Програма за управление на отпадъците – 60 000 лв. 

 

Законово основание за изготвяне на общински програми: 

Съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда кметовете на общините 

разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие 

с указания на министъра на околната среда и водите, които обхващат период на изпълнение 
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не по-малък от 3 години.  

Проекти на общините могат да се финансират от държавния бюджет или от 

национални фондове само ако те са обосновани като приоритетни в общинските програми 

за околна среда. 

Политиката по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите се 

осъществява на регионално ниво от областните управители, а на местно ниво - от кметовете 

на общини. Съгласно  чл.26 от Закона за почвите кметовете на общини разработват 

програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината в 

съответствие с областните програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите за областта и в съответствие с националната програма за период не по-кратък от 

три години. Програмите по ал. 1 са неразделна част от общинските програми за опазване на 

околната среда. 

Съгласно чл. 52. от Закона за управление на отпадъците кметът на  община  

разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на 

съответната община. Програмата е неразделна част  от общинската програма за околна среда. 

6. Демонстративен проект за разполагане на четири броя подземни контейнери за 

смесени битови отпадъци, който ще се реализира в град Шумен. 

Демонстративният проект предвижда закупуване на 4 (четири) броя подземни 

контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне с педал и съд с обем 3 кубични 

метра. Едно от предимствата е, че на по-малка площ ще бъдат осигурени по-големи обеми 

за събиране на битовите отпадъци. Такива контейнери вече са разположени в София, 

Габрово, Созопол, Враца, Козлодуй, Монтана, Димитровград, Брезник, 

Костинброд, Сандански, Благоевград, Копривщица, Ихтиман, Хисаря, Белослав и 

Сливница. 

 

Стойността на разходите е определена на база на направено пазарно проучване и по 

действащите в момента цени. В случай, че има икономия на средства след провеждане на 

обществените поръчки, средствата ще бъдат насочени към следващата процедура – за 

извозване  и предаване за оползотворяване на строителните и биоразградимите отпадъци. 

Поради изложената информация и на основание §58 Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.), 

чл. 21, ал.6 и ал.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, във връзка с чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. Дава съгласие кметът на община Шумен да разходва 1 626 649 лева от натрупаните 

месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание § 58 от 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.), както следва: 
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Индикативни разходи  

на натрупаните средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода м. март - 

м. декември 2020 г. 

Субект Предназначение на разхода 

Обща цена с 

ДДС 

ОП ПОД     

1 Транспортно-подемна техника 50000 

2 Водоноска - 4 куб.м 171960 

3 Самосвал -товароносимост мин. 5 тона 183100 

4 Тракторна косачка - 2 бр. 50400 

      

ОП Стр. и бл.     

1 Самосвал -товароносимост 5-7 тона 213600 

2 Самосвал- двойна кабина 90792 

      

ОП Чистота     

1 Самосвалче за кошчета 110000 

2 Офис  контейнери -3 бр. 27000 

    896852 

Община 

Шумен     

ДРУГИ     

1 

Проектиране и строителство на разширение на 

ретензионен басейн в Регионално депо 60000 

2 

Текущ ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон 

Велики"    до Общински център за  събиране на 

опасни отпадъци и на ИУАГ  300000 

3 

Рехабилитация на пътна настилката от бул. 

"Мадара"   до база на ОП "Чистота" и ОП "ПОД" 48000 

4 

Изграждане на площадки за разделно събиране на 

строителни и растителни отпадъци  в 29 бр. 

кметства: 

контейнери 60бр.; ограда -стълбчета и мрежа; 

очакъляване, видеонаблюдение,  211797 

5 

Изготвяне на Програма за опазване на околната 

среда на Община Шумен за периода  60000 

6 

Изготвяне на Програма за опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване на почвите на Община 

Шумен за периода  15000 

7 

Закупуване и монтиране на 4 броя подземни 

контейнери с обем 3 куб.м. за смесени битови 

отпадъци в гр. Шумен  по демонстративен проект 35000 

    729797 

  ОБЩО: 1626649 
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2.  Изменя План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ 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 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  11 148 949 лева,  включително  

6 500 000 лева от постъпления по чл. 66 от ЗМДТ и 4 648 949 лв. от външно 

финансиране, съгласно Приложение №1 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

 


