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РЕШЕНИЕ № 445 

по протокол № 25 от 29.07.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

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 

 

/с 31 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”/ 

 

 

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: 

 

 

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 

 

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 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


