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ПРОЕКТ! 

 

ДО                                                                                                                            

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

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:  Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ 

за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси на територията на община 

Шумен 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци се 

заплаща за извършваните от общината услуги по:  

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране;  

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;  

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 

и селищните образувания в общината. 

А. Изпълнение на дейностите, предвидени в План-сметката за 2022 г.  

План-сметката за 2022 година на Община Шумен предвижда разходи по дейностите,  

съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва:  

I. Осигуряване на съдове за битовите отпадъци – 852 000 лв.; 

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

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 1 993 204 лв.; 

III. Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо 

за битови отпадъци за Община Шумен,  Общински център за опасни отпадъци и други 

инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 

60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 3 226 076 лв.  

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

населените места, предназначени за обществено ползване и др.– 3 751 249 лв. 

 

 Общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота" за 2022 

година, предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси, са в размер на 9 822 529 лв. Те включват приходите от: 

 такса битови отпадъци за 2022 г. в размер на 6 500 000 лв.;  

 очаквани приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Шумен, 

съгласно чл. 24 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 
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определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци в размер на 1 828 080 лв.,  

 възстановени отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 445/2021 г. 

на Общински съвет – Шумен в размер на 1 494 449 лв. 

 

Към датата на изготвяне на настоящата докладна записка, изпълнението на 

предвидените дейности е както следва: 

1. Осигуряване на съдове за битовите отпадъци  

За закупуване на съдове за разделно събиране на битови отпадъци се разчита на 

отчисленията, които се дължат при обезвреждане на отпадъците чрез депониране и са 

натрупани в сметката за чужди средства на РИОСВ-Шумен. 

В началото на 2022 г. бяха доставени 607 броя контейнери на стойност 623 510 лв. 

Поради значителното покачване на цените броят на закупените контейнери е по-малък от 

необходимите за осигуряване на сметосъбирането в район ЮГ“  на гр. Шумен. Това наложи 

обявяването на нова поръчка по реда на ЗОП за още 150 броя, които ще бъдат доставени до 

края на м. януари 2023 г. 

Бяха закупени и монтирани 4 броя подземни контейнери на стойност 28881,59 лв. в 

два района с високо жилищно строителство на гр. Шумен. 

 

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

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 

 Сметосъбирането и сметоизвозването в гр. Шумен се извършва от ОП „Чистота“ за 

район „Север“ и от „Консорциум Клинър 2018“ ДЗЗД за район „ЮГ“. През м. август ОП 

„Чистота“ пое изцяло обслужването на контейнерите с обем 1100 л. в град Шумен. 

Събраните и транспортирани отпадъци са 17 636 тона. 

 Сметосъбирането в 26 села от община Шумен се извършва от две фирми „АЕС-Х“ ООД 

и „РТК“ ООД. През зимния сезон обслужването на контейнерите е веднъж на две 

седмици.  За първи път в периода м. май – м. септември 2021 г. беше въведен 

индивидуален график за всяко населено място, в зависимост от броя на жителите и 

количеството на образуваните смесени битови отпадъци за предходната година. Поради 

значителното количество на образуваните отпадъци и по предложение на кметовете на 

населените места, този график беше приложен и за м. октомври на тази година. 

Събраните и транспортирани отпадъци са 3450 тона.  

 Дейностите по събирането на отпадъците от опаковки се извършва от „ЕКОПАК 

България“  АД – организация по оползотворяване, с която Община Шумен има сключен 

договор. Разполагането на съдовете и всички разходи по тяхното обслужване са за 

сметка на Организацията. На територията на общината са разположени общо 207 точки, 

всяка от които се състои от три контейнера. Допълнително бяха поставени 10 броя жълти 

контейнери в паркови зони    

 За образуваните строителни отпадъци в размер до 1 куб. м. от ремонти в домакинствата 

в гр. Шумен е създадена организация за тяхното разделно събиране и предаване за 

оползотворяване в кариера с. Златна нива. Контролът и обслужването на контейнерите 

до м. август 2022 г. се извършваше от ОП „Чистота“. След изграждане на 31 площадки в 

кварталите на гр. Шумен и 26 кметства, през м. август стартира събирането на 

строителните отпадъци от всички населени места в общината. Съобразно предварително 
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обявения месечен график кметствата подават информация за степента на запълване на 

контейнерите и необходимостта или липсата на такава за обслужването им. 

 И през тази година продължи събиране на едрогабаритни отпадъци (мека и твърда мебел, 

клони и др.) образувани от домакинствата. През м. октомври 2022 г. беше сключен 

меморандум за сътрудничество с „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас за създаване 

на организация за събиране и предаване за оползотворяване чрез рециклиране на 

дървесните обемни отпадъци. 

 Опасните отпадъци от домакинствата се предават в мобилните пунктове или в 

Общинския център за екологосъобразно третиране и предварително съхранение. През м. 

ноември 2022 г. Община Шумен стартира медийна кампания за повишаване 

информираността и активността на гражданите.  

 Сериозен проблем са изоставените излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ). В 

периода м. октомври-м. ноември 2022 г. беше организирана кампания за събиране на 

излезли от употреба гуми от населението. Бяха събрани над 2000 гуми, които поетапно 

се извозват до Циментови заводи -Златна Панега за оползотворяване.  
 

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  

За да се намали количеството на депонираните отпадъци, те се подлагат на 

предварително третиране (сепариране), при което се отделят годните за оползотворяване 

фракции. През 2022 г. беше обявена обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги 

по транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, 

образувани на територията на Община Шумен“. Очаква се до края на м. ноември да се 

финализира подписването на договора с избрания изпълнител. За намаляване на разходите 

при транспортирането е целесъобразно да се извърши претоварване на отпадъците във 

високообемни контейнери. Поради това Общината възложи изготвяне на инвестиционен 

проект за изграждане на собствена претоварна станция, непосредствено до центъра за 

събиране на опасни отпадъци. След приключване на процедурата по преценяване на 

необходимостта от ОВОС предстои одобряване на проекта да края на годината. 

 Поддържането и експлоатацията на депото за битови отпадъци се осъществява от ОП 

„Чистота“. През отчетната година значително беше намалено количеството на депонираните 

отпадъци, тъй като общините Смядово, Нови пазар и Велики Преслав сключиха договори с 

инсталацията в с. Езерово за предварително третиране (сепариране) на смесените битови 

отпадъци. 

 Дължимите отчисления, които се начисляват за постъпилите в депото отпадъци по 

Решение 637/2022 г. на Общински съвет Шумен за периода м. март-м. декември 2022 г. 

остават в бюджета на общината и се разходват чрез вътрешно компенсирани промени на 

план-сметката по чл. 66, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси за 2022 г., без да се изменя 

приетия от Общинския съвет начин на определяне на размера на таксата за битови отпадъци. 
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До м. октомври 2022 г. те са в размер както следва: по чл. 60 от ЗУО – 11968,76 лв., а по чл. 

64 от ЗУО – 988723,90 лв.  

 С приемането на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.  за 

общините от РСУО-Шумен е предвидена възможността за изграждане на нова клетка и 

довеждаща инфраструктура в Регионалното депо.  Поради това беше взето решение 

проектът за рекултивация на действащите клетки №№ 1,2 и 3 да се изготви като част от 

инвестиционния проект за новата клетка № 4 през 2022 г. Предстои да се извърши заснемане 

и определяне площта на новата клетка № 4. 

 Съгласно планираните мерки за справяне с образуваните инфилтратни води, беше 

изготвен проект за разширение на съществуващия ретензионен басейн в Регионалното депо 

на стойност 4 800 лв. Има сключени договори за авторски и строителен надзор. През м. 

ноември беше избран изпълнител на строителните дейности, предвидени в проекта. 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване  

И през тази година поддържането на чистотата на уличните платна, площадите, 

тротоарите, детските и спортните площадки, пешеходните зони и зоните за отдих в град 

Шумен се извършват изцяло от ОП „Чистота“.  

Дейностите по почистване на 11 места от нерегламентирано изхвърлени отпадъци 

във връзка с постъпили сигнали от РИОСВ-Шумен в община Шумен бяха извършени от 

външен изпълнител. Заплатени са 16100 лв. 

Изграждане на площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими 

отпадъци в населените места на община Шумен: Комисия, в чийто състав бях включени и 

представители на кметствата, извърши оглед във всички села и кварталите Мътница, Макак 

и Дивдядово на гр. Шумен. Всяка площадка беше застлана с трошено-каменна настилка и 

оградена с мрежа. След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП за изпълнител беше 

избрана фирма „БКС-Долни чифлик“ ООД. Изпълнените дейности възлизат на 192129,68 

лв.   

По обявената обществена поръчка за изработване на общинските програми по околна 

среда, в т.ч. и за управление на отпадъците на територията на община Шумен за следващия 

програмен период беше избран изпълнител. Сключеният договор е на стойност 37870,80 лв. 

като за Програмата за опазване на околната среда е 16302 лв., а за Програмата за управление 

на отпадъците 21568,80 лв. 

Беше извършен планираният  ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики" 

до Общински център за  събиране на опасни отпадъци,на стойност 289565,78 лв. 

Обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонт на пътната настилката от 

бул. "Мадара"   до база на ОП "Чистота" и ОП "Паркове и обредна дейност" беше прекратена 

поради липса напостъпили оферти. 
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В следващата таблица е представен отчет за изпълнението на планираните разходи през 2022 г. на 

средствата по решение 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен. 

 

 

Разходи на възстановените средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 за периода м. март - м. декември 2020 г. (§58 от ЗИД на ДОПК) 

Субект Предназначение на разхода 

Обща цена с ДДС    

по Решение 

№ 445/2021  План за 2022  

изпълнение  

2022 остатък 

ОП ПОД           

1 Водоноска - 4 куб.м 171960 171960 171600,00 360 

2 Самосвал -товароносимост мин. 5 тона 183100 183100 183000,00 100 

            

ОП Стр. и 

бл.           

1 Самосвал -товароносимост 5-7 тона 213600 198192 195840,00 2352 

2 Самосвал- двойна кабина 90792 106200 105420,00 780 

            

ОП Чистота           

    659452 659452 655860,00 3592 

Община Шумен         

ДРУГИ           

4 

Изграждане на площадки за разделно 

събиране на строителни и растителни 

отпадъци  в 29 бр. кметства, в т.ч. за 

закупуване на контейнери 93 000 лв. 211797 211797 192129,68 19667,32 

5 

Изготвяне на Програма за опазване на 

околната среда на Община Шумен  60000 60000 16302,00 43698 

6 

Изготвяне на Програма за опазване, 

устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите на Община Шумен  15000 15000 0,00 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 35000 28881,59 6118 

    321797 321797 237313,27 84484 

  ОБЩО: 981249 981249 893173,27 88076 

 

След изплащане на разходите по сключените договори остава сумата от 88076 лв., 

която ще бъде прехвърлена за дофинансиране на останалите за изпълнение дейности през 

2023 г. 
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 Б. Предложение за План-сметка за 2023 година на Община Шумен  

С настоящата докладна записка предлагам План-сметката за 2023 година на Община 

Шумен да съдържа разходи по дейностите,  съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва:  

I. Осигуряване на съдове за битовите отпадъци – 253839 лв.; 

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

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 2036204 лв.; 

III. Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депо за битови отпадъци за Община Шумен,  Общински център за опасни отпадъци 

и други инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 7464174 лв.  

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

от населените места, предназначени за обществено ползване и др.– 2132676 лв. 

 

 Общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота" за 2022 

година, предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси, са в размер на 11 886 893 лв. Те включват приходите от: 

 такса битови отпадъци за 2023 г. в размер на 7 200 000 лв.;  

 очаквани приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Шумен, 

съгласно чл. 24 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 в размер на 831 636 лв.,  

 възстановени отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 445/2021 г. 

на Общински съвет – Шумен в размер на 312 088 лв. 

 възстановени отчисления по §60 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 637/2022 г. 

на Общински съвет – Шумен в размер на 2 144 000 лв. 

 приходи от продажба по т.2.2. на Решение № 570/2021 г. в размер на 1 394 170 лв. 

 

Разпределението на средствата по дейности в план-сметката за 2023 г. е представено 

в самостоятелно Приложение 1 към докладната записка, а за селата в Приложение 2.  

Видът на предлаганите услуги на територията на общината, както и честотата на 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 година са определени със Заповед 

№ РД-25-2528 от 27.10.2022 г. на кмета на Община Шумен. 

I. Осигуряване на съдове за битови отпадъци 

 

По сключен договор за обществената поръчка до края на м. януари 2023 г. ще бъдат 

доставени нови 151 броя метални съдове за разделно събиране на отпадъци от бита с обем 

1100 литра“. Стойността на обществената поръчка е 153839 лв. с ДДС. 

След забраната за депониране на биоразградими отпадъци, която влиза в сила от 

01.01.2023 г. е необходимо да се търси решение за поетапно намаляване на разходите по 

транспортиране и преработване на отпадъците от зелени площи. както от домакинствата, 
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така и от обществените площи, паркове и градини. Поради това в план-сметката за 2023 г. 

са предвидени средства в размер на 100 000 лв. за закупуване на съдове за компостиране, 

които ще бъдат предоставени на ясли, детски градини и училища и на домакинствата в 

община Шумен.  

 

II. Събиране и транспортиране на отпадъци 

Не се предвижда промяна през 2023 г. в сметосъбирането и сметоизвозването на 

битовите отпадъци в селата от община Шумен. То  се извършва от две фирми, въз основа на 

сключени през 2021 г. договори. Стойността на планираните разходи е 678 204 лв. 

Обслужването на контейнерите за битови отпадъци в град Шумен ще се извършва от 

ОП „Чистота“ като 4 бр. подземни контейнери и тези с обем 4 куб.м. в район „ЮГ“ ще се 

обслужват от „Консорциум Клинър 2018“ ДЗЗД. За нуждите на ОП „Чистота“ предвиждаме 

закупуване на специализиран камион за събиране на отпадъци от улични кошчета, както и 

тип „вариопреса“ с по-малък обем и габарити, който да обслужва контейнерите в по-тесните 

улици в гр. Шумен. 

Планираните разходи за 2023 г. за транспортиране на разделно събраните строителни 

отпадъци в 26 села и гр. Шумен, в т.ч. кварталите Макак, Мътница и Дивдядово са в размер 

на 230 000 лв.  

Събраните строителни отпадъци се предават за оползотворяване в кариера –Златна 

нива въз основа на сключен през 2021 г. нов договор. Планираният разход е на стойност 

300 000 лева. 

За транспортиране и обезвреждане на ИУАГ са предвидени 20 000 лв. 

III. Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен,  общински 

център за опасни отпадъци и други инсталации за оползотворяване на 

отпадъци 

В Регионално депо за ТБО в кв. Дивдядово, гр. Шумен постъпват за обезвреждане 

отпадъците от територията на общините, членове на Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците – Шумен и на община Търговище, въз основа на ежегодно сключвани 

договори. Съгласно Анализа на разходите, необходими за поддържане на депото за ТБО 

през 2023 г., изготвен от оператора ОП „Чистота“ гр. Шумен, цената за обезвреждане на 

неопасни отпадъци е в размер на 32,31 лв./тон без ДДС.  На основание чл.26, ал.1, т.8 и т.9 

от Закона за управление на отпадъците Анализът на разходите за поддържане на Регионално 

депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово и цената за обезвреждане на неопасни отпадъци 

се приемат от общото събрание на РСУО-Шумен.  

Планираните разходи за транспортиране и предварително третиране на 27500 тона 

смесени битови отпадъци и биоразградими отпадъци с цел тяхното оползотворяване 

възлизат на 5 045 700 лв. До изграждане на собствена претоварна станция предвиждаме 

отпадъците да се разтоварват и временно съхраняват на площадка, която притежава 

необходимите разрешителни по ЗУО за този вид дейност. Планирания разход е 132000 лв. 
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След преустановяване на депонирането на основното количество образувани 

отпадъци от територията на общината, значително ще се намали дела на заплащаните  

отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. За 2023г. размерът на 

обезпечението по чл.60, ал.1 от ЗУО и чл. 3, ал.5 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 е 1,15 лв./тон отпадъци, а размерът на отчисления по чл. 64, 

ал.1 от ЗУО и чл.20, ал.1, т.2, буква „и“ от същата наредба е 95,00 лв./тон. 

Планираните разходи за събиране на опасните отпадъци, образувани от 

домакинствата, тяхното временно съхраняване в Общински център за опасни отпадъци и 

предаване за обезвреждане са в размер на 132 268 лв. 

В Националния план за управление на отпадъците 2021 -2028 г. за общините от 

РСУО-Шумен е предвидена възможността за изграждане на нова клетка и довеждаща 

инфраструктура. За изготвяне на ПИП и инвестиционен проект за разширение на 

Регионалното депо са планирани 36 000 лв., като разходът е допустим за финансиране 

съгласно чл. 24 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.  

Необходимите средства за СМР и упражняване на авторски и строителен контрол по 

време на строителството за разширението на съществуващия ретензионен басейн за 

инфилтратни води в Регионалното депо са в размер на 222 211 лв. 

 ІV.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии за обществено ползване 

И през 2023 г. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. 

в гр. Шумен се извършва от ОП „Чистота“. За дейността са предвидени 844164 лв., в т.ч.  за 

машинно метене и миене -200 000 лв. 

Във връзка с Решение № 218 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на Общински съвет 

Шумен за поддържане на чистотата в 26 села и кварталите Макак, Мътница, Дивдядово 

приключи проектът, финансиран по програма чрез Бюрото по труда се осигуряват 

средствата за минимална работна заплата за период от шест месеца. За 2023 г. Община 

Шумен ще осигури средства в размер на 147 000 лв., като ще търси възможност за 

включване в нов проект, финансиран по програма чрез Бюрото по труда. 

Почистването на дъждоприемните шахти и изграждането на бетонови площадки за 

контейнерите за битови отпадъци в гр. Шумен се извършва от ОП „Строителство и 

благоустройство“. Планираните разходи са съответно 20 000 лв. и 15 000 лв. 

Предлагаме неусвоените до момента отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и 

Решение № 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен в размер на 88076 лв., за които няма 

сключен договор или са останали след изпълнението на такъв, да се разходват през 2023 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. 

по Решение № 445/2021 г. 

Субект Предназначение на разхода 

Обща цена с ДДС     

по 

Решение 

№ 

445/2021 

г. 

План за 

2022 г. 

изпълнение  

2022 остатък 

план за 2023 

г 

1 Самосвал за кошчета 110000 110000 0,00 110000 120000 

Община 

Шумен             

ДРУГИ             

1 

Проектиране и строителство на разширение на 

ретензионен басейн в Регионално депо 60000 55200 600,00 54600 102676 

3 

Рехабилитация на пътна настилката от бул. 

"Мадара"   до база на ОП "Чистота" и ОП "ПОД" 48000 48000   48000 78000 

5 

Изготвяне на Програма за опазване на околната 

среда на Община Шумен  60000 16302 4891 11411 11411 

    278000 229502 5491 224011   

  Остатък след сключени договори       88076 312087 

 

Съгласно чл. 24 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, Община Шумен има правото да поиска възстановяване на част от отчисленията в 

събирателната сметка за чужди средства  в РИОСВ – Шумен, в размер на 831636 лв. 

Предложение  

за разходване на натрупаните средства от отчисления по  чл. 64 от ЗУО в сметката на 

РИОСВ-Шумен 

Субект Предназначение на разхода 
План за 

2023 г. 

ОП Чистота   

1 Вариопреса малка 420000 

      

ОП Паркове и обредна дейност   

1 Транспортна техника за биоотпадъци 105000 

    525000 

Община Шумен   

1 Закупуване на компостери за биоотпадъци 100000 

      

ДРУГИ    
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Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на 

Община Шумен за периода 2021 - 2028 г. 15100 

  

Изготвяне на ПИП и инвестиционен проект за  разширение 

на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово 36000 

  

Строителство на разширение на ретензионен басейн в 

Регионално депо 119536 

  

Рекултивация на нарушени терени, в т.ч. актуализация на 

проект за рекултивация на кариера Мътница с цел 

оползотворяване на инертни строителни отпадъци 

36000 

  Общо: 306636 

  ВСИЧКО: 831636 

 

Индикативни разходи на натрупаните средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 

периода м. март - м. декември 2022 г. по Решение № 637/2022 г. 

  Наименование на дейностите по ЗМДТ, чл. 66 ал. 1 ПЛАН 2023 

І. Раздел І - Осигуряване на съдове за битови отпадъци  

1.1. Закупуване на контейнери за разделно събиране на неопасни битови 

отпадъци с обем 1100 л. 

       153 839  

  Общо по Раздел І-ви        153 839  

ІІ. Раздел ІІ - Събиране и транспортиране на отпадъци 

2.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Шумен        200 000  

2.4. Разделно събиране и транспортиране на строителни отпадъци от 

домакинствата 

       300 000  

  Общо по Раздел ІІ-ри        500 000  

ІІІ. Раздел ІІІ - Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен,  общински център 

за опасни отпадъци и други инсталации за оползотворяване на отпадъци 

3.1. Разходи за поддържане, експлоатация и запръстяване на депо за 

битови отпадъци /вкл. вода, ел. енергия, горива/ 
       289 397  

3.8. Разходи за транспортиране и предварително третиране на битови 

отпадъци 

       495 700  

3.9. Разходи за предварително съхранение на отпадъците до изграждане на 

претоварна станция на Община Шумен  

       132 000  

  Общо по Раздел ІІІ-ти        917 097  

ІV. Раздел ІV - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 

другите територии за обществено ползване 
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4.1. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии, предназначени за обществено 

ползване в гр. Шумен,  

в т.ч. машинно метене и миене на улици  200 000лв. 

       444 164  

4.2. Поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковите и другите 

територии, предназначени за обществено ползване в 26 населени 

места и  кварталите- Макак, Мътница и Дивдядово на гр. Шумен 

       128 900  

  Общо по Раздел ІV-ти        573 064  

  Всичко разходи:     2 144 000  

 

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 2023 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци”, определен върху 

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

имоти на физическите лица и върху данъчната оценка на имотите на физическите лица и 

имотите на юридическите лица, ползвани или наети за жилищни нужди на територията на 

община Шумен. 

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 2023 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  11 886 893 

лева,  включително  3 287 724 лева от отчисления по чл. 64 от ЗУО и  7 200 000 лева 

от постъпления по чл. 66 от ЗМДТ.  
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2. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2023 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. 

 

 

 

С уважение, 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 


