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РЕШЕНИЕ № 579 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Одобряване на План - сметка за необходимите разходи 

за дейност „Чистота“  за 2022 г., съгласно чл. 66 от 

Закона за местни данъци и такси на територията на 

община Шумен 

 

/с 26 гласа „за”,  1 „против” и  11 „въздържали се”/ 

 

 

1. Одобрява План-сметката за 2022 г. по Приложение 1 и Приложение 2 

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            

9 822 529 лева,  включително  3 322 529 лева от отчисления по чл. 64 от ЗУО и  

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

2.  Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2022 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. 
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                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


