СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния
кодекс, уведомяваме всички жители /собственици и ползватели на недвижими имоти на
територията на община Завет/, че е открито производство по приемане на решение
относно:
І. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на
община Завет за 2018 г.;
Докладната записка до Общинския съвет - Завет е от Кмета на Община Завет.
Същата е на основание чл. 66 от ЗМДТ чл. 13 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА.
ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА ВКЛЮЧВА:
І. Проект на план-сметка за разходите за предоставяне на услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в населените места на
територията на община Завет за 2018 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други – 3 326 лв.
- измиване и дезинфекция на контейнери за БО – 2 500 лв.
- материали – 826 лв.
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им - 259 656 лв., като:
- Заплати на персонала по трудови правоотношения – 88 560 лв.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 18 000 лв.
- Издръжка - 82 000 лв.
-Разходи по погасяване на безлихвен заем за закупуване на автомобил за
сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери за БО и комбиниран багер товарач за
почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи –
71 096 лв.
3. Разходи за 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 - 50 541 лв.
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград по договор №238/20.07.2015г. /10,60 лв./т./ - 9 010 лв.

- Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2,
ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци - съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1е за 2018 г. – 45,00 лв./т. – 38 250 лв.
- Обезпечение за депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 60
от ЗУО за всеки тон (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци – 3,86 лв./т.) – 3 281 лв.
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 27 000 лв.
- Издръжка - 27 000 лв.
- Разходи за почистване и оформяне на траншеи по торища в населените места от
община Завет – 3 500 лв.
- Почистване на битови отпадъци от сервитутни зони на общински пътища – 1500
лв.
- Почистване на дъждоприемни канали и битови отпадъци от речни корита и дерета
на територията на общината - 1 000 лв.
- Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии за обществено ползване - 1 000 лв.
– Разходи зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените места на
община Завет - 20 000 лв.
Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища
по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Завет на ул.
„Лудогорие” № 19 или на e-mail: zavet@zavet-bg.com в едномесечен срок от датата на
публикуване.
Приложение: Проект на докладна записка от Кмета на Община Завет;

ПРОЕКТ!

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЗАВЕТ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ АХТЕР СЮЛЕЙМАНОВ ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

ОТНОСНО:
І. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено
ползване на територията на община Завет за 2018г.
План-сметката за 2018 г. е разработена на база необходимите разходи на Общинско
предприятие “Воден 2009” за сметосъбиране и сметоизвозване, както обезпеченията и
отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-сметката

са включени и разходи за горива и материали във връзка с управлението и
контролирането на дейностите по чистотата.
План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по
населени места и райони за 2018 година, определени със Заповед № УД-02-09459/30.10.2017 г. на Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО
за 2018 г. е 4 пъти месечно за всяко едно населено място на територията на общината с
цел услугата да се предоставя по – качествено.
Разходите за работни заплати и осигуровки за 2018 г. са разчетени на база
численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско
предприятие “Воден 2009” за 2018 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11
бр.
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2018 г. в община Завет ще се
извършва с два сметоизвозващи автомобила.
В план сметката за 2018 г. са включени и разходите по погасяване на
безлихвения заем от ПУДООС с който бяха закупени контейнери за БО, сметосъбиращ
автомобил и комбиниран багер товарач за по – пълноценно и качествено предоставяне
на услугата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет. Сумата по
погасяването на безлихвения заем за 2018 г. е в размер на 71 096 лв.
Съгласно разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
във връзка с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, се предвижда Община Завет за 2018 г. да внася
отчисления и обезпечения в следните размери:
№ по
ред
1.

Наименование

Сума
(лева/тон)
За депониране на битови отпадъци в Регионално депо 10,60 лв./тон;
за неопасни отпадъци – по Договор №238/20.07.2015г.

2.

За отчисления за обезвреждане на депонираните 45,00 лв./тон;
неопасни отпадъци в Регионалното депо за 2018 г.

3.

За обезпечения за рециклиране и оползотворяване на 3,86 лв./тон;
депонираните отпадъци в Регионалното депо

59.46 лв./тон.
Общо за отчисления и обезпечения за 2018 година
Съгласно чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., на Министъра на околната среда
и водите, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално депо, които Община Завет внася и следва да
внесе по години е както следва:
а) за 2013 г. - 15 лв./т;
б) за 2014 г. - 22 лв./т;
в) за 2015 г. - 28 лв./т;
г) за 2016 г. - 36 лв./т;
д) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2017 г. – 40 лв./т;
е) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2018 г. – 45 лв./т;
ж) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2019 г. – 57 лв./т;
з) за 2020 г. и всяка следваща година – 95 лв./т;
Тук е от изключителна важност намаляването на количеството депониран отпадък.
Отчисленията също са елемент на разходите по реда на чл. 66 от ЗМДТ.

Съгласно §5 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. в частта чл. 66, ал. 3 т. 1
на Закона за местните данъци и такси (в сила от 03.11.2017 г.) план-сметката за
годината се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет,
която съгласно § 20 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци
и такси обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. (в сила от 03.11.2017 г.)
Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г. Все още
липсва единна методика която да служи на общините при изготвяне на план – сметките
с необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.
Съгласно чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс
(АПК), проекта на План сметката за 2018 е публикуван на интернет страницата на Община
Завет, с което се предоставя едномесечен срок на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет – Завет да приеме
следното:
ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 66 от ЗМДТ, чл. 13 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Завет:
РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на
територията на община Завет за 2018 г., както следва:
1.1. Очаквани приходи 340 523,00 лв.
1.2.Разходи
ПРОЕКТ!
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2018 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
Общо разходи
Разходи на Общинска администрация
§ 10 00 – Издръжка –
§ 10-20 – Разходи за външни услуги
(измиване и дезинфектиране на съдове за
БО)
Разходи на Общинското предприятие
"Воден-2009"
§ 10 00 – Издръжка –

3 326
2 500
2 500
2 500

826
826

§ 10 15 - Материали
826
Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от
територията на Община Завет и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр. Разград)
Общо разходи 259 656
Разходи на Общинското предприятие
188 560
"Воден-2009"
§ 01 00 - Заплати на персонала по труд.
88560
правоотношения
§ 05 00 - Задължителни осигурителни
18000
вноски от работодателя
§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от
12000
работодателя и държавата
§ 05 60 - Здравно осигурителни вноски от
4000
работодателя
§ 05 80 - Вноски за допълнително
2000
задължително осигуряване от работодател
§ 10 00 - Издръжка
82 000
§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло
2000
§ 10 15 - Материали
15000
§ 10 16 - Вода, горива, енергия
55000
§ 10 20 - Разходи за външни услуги
10000
Заета щатна численост - брой
11
Разходи на Общинска администрация
71 096
- Разходи по погасяване на безлихвен заем за
закупуване на автомобил за сметосъбиране
и сметоизвозване, контейнери за БО и
71 096
комбиниран багер товарач за почистване на
нерегламентирани сметища, обществени
терени, тротоарни площи
3. Разходи за 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
(на база 850 тона)
Разходи на Общинска администрация за
депониране и отчисления
50 541
- Депониране на битови отпадъци в
Регионално депо за неопасни отпадъци –
9 010
Разград – съгласно договор №238/20.07.2015
г. /10,60 лв./т./
- Отчисления за обезвреждане на
депонираните неопасни отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО за
всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
38 250
начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал.
1,т. 1е за 2018 г. – 45,00 лв./т.
- Обезпечение за депонираните отпадъци
в Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО
3 281
за всеки тон (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне

размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци –
3,86 лв./т.)
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Общо разходи 27 000
Разходи на Общинското предприятие
"Воден-2009" за почистване
§ 10 00 - Издръжка
- Разходи за почистване и оформяне на
траншеи по торища в населените места от
община Завет
- Почистване на битови отпадъци от
сервитутни зони на общински пътища
-Почистване на дъждоприемни канали и
битови отпадъци от речни корита и
дерета на територията на общината
- Почистване при извънредно настъпили
обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии за
обществено ползване
Разходи на Общинска администрация
§ 10 00 - Издръжка
§ 10-20 – Разходи зимно поддържане и
снегопочистване на улици в населените
места на община Завет
Общо разходи:

7 000
7 000
3 500
1 500
1 000

1 000
20 000
20 000
20 000
340 523

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Вносител,
АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на Община Завет

