ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЗАВЕТ
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния
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 събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в
община Завет за 2021 г.;
Докладната записка до Общинския съвет - Завет е от Кмета на Община Завет.
Същата е на основание чл. 66 и чл. 8, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ), чл. 20а 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА ВКЛЮЧВА:
І. Проект на план-сметка за разходите за предоставяне на услугите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за
2021 г., както следва:
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други – 1000 лв., в това число:
1.1 Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009" – 1000 лв.
- Издръжка /Материали/ - 1000 лв.
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им - 266 790 лв., като:
- Заплати на персонала по трудови правоотношения – 119 472 лв.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 22 968 лв.
- Издръжка - 91 219 лв.
- Платени данъци, такси и административни санкции – 4 200 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 –
28 931 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 /на база 2 200 т./ - 218 152 лв.
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград по договор №206/31.07.2020г. /13.30 лв./т./ - 29 260лв.
- Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (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. 1и за 2021 г. – 82,00
лв./т. – 180 400 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.) – 8 492 лв.
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 5 000 лв., в това число:
4.1 Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009" - 3 000 лв.
- Разходи за почистване и оформяне на траншеи по торища в населените места от
община Завет – 1 000 лв.
- Почистване на битови отпадъци от сервитутни зони на общински пътища – 1000
лв.
- Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии за обществено ползване - 1 000 лв.
4.2 Разходи на Общинска администрация – 2 000 лв.
- Разходи за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в
населените места (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане и други –
1 000 лв.
- Почистване на дъждоприемни канали и битови отпадъци от речни корита и дерета
на територията на общината - 1 000 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 събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места в община Завет за 2021 г.;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ,
Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси (в редакция към ДВ, бр.
97 от 06.12.2016 г.), таксата (за битови услуги) се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за
всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране, включително
разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за третирането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) 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;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
В изпълнение на посочената по-горе разпоредба е изготвена План-сметката за
2021 г. като за база изработването ѝ са взети предвид необходимите разходи на
Общинско предприятие “Воден 2009” - Завет 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 2021 година, определени със Заповед № УД-02-09356/29.10.2020 г. на Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО
за 2021 г. е 4 пъти месечно за всяко едно населено място на територията на общината.
Освен посочените в чл. 66, ал. 1 разходи, които се включват задължително към
план сметката за 2021 г., в плана са включени и други разходи, които са също част от
план –сметката, както следва:

1. Разходите за работни заплати и осигуровки за 2021 г. - разчетени са на
база численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско
предприятие “Воден 2009” за 2021 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11
бр.
2. Разходите по погасяване на безлихвения заем от ПУДООС с който е закупен
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 2021 г. е в размер на 28 931 лв.
План-сметката за 2021 г. се състои от приходна и разходна част, както следва:
І. По отношение на приходната част:
1. Приходи от Такса „Битови отпадъци”.
Приходната част се формира основно от приходите от Такса „Битови отпадъци”.
Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата
година, съответно план-сметката е разработена със 100% от ресурса на очакваните
приходи от Такса „Битови отпадъци” за 2021 г. който е в размер на 333 696 лв.
ІІ. По отношение на разходната част:
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци - контейнери, кофи и други:
За дейностите по сметосъбиране на територията на община Завет се използват
Контейнери тип „Бобър" с обем 1100 литра.
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г. в община Завет ще се
извършва с два сметоизвозващи автомобила.
За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в
размер на 266 790 лв. Разходите са за: заплати, осигуровки и издръжка на ОП
“Воден 2009”, като тук са предвидени съответно увеличението на МРЗ за 2021 г. на 650
лв. Тук са включени и разходите по погасяване на безлихвения заем от ПУДООС.
Община Завет извозва отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци
гр. Разград.
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;
Обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са съответно 3,86
лева и 82,00 лева на тон отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през
2020 г. отчисленията по чл. 64 са били в размер на 69 лв. Прогнозното количество
битови отпадъци, които ще се извози на депото през 2021 г. е в размер на 2 200 тона.
В тази връзка обезпеченията по чл. 60 от ЗУО ще бъдат в размер на 8 492 лв., а
отчисленията по чл. 64 от ЗУО ще са в размер на 180 400 лв.
Отделно от отчисленията са предвидени 29 260 лв. за обезвреждане на
отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград., които съгласно
съгласно Договор №206/31.07.2020 г. са 13,30 лв./т. отпадък.

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване.
Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото
възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е,
че непосредствено след почистване от страна на общината на дадено сметище, се
намират недобросъвестни граждани които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще
разходите по това перо ще нарастват, което е продиктувано и от зачестилите
проверки от контролните органи.
ОП “Воден 2009” се грижи и за дейностите по почистването на улиците,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване, за което също се разходват немалко
средства.

Освен тези разходи са включени и тези, посочени по-горе.
Разходите по предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2021 г.по
план сметката възлизат на 490 942 лв. Очакваните приходи са в размер на 333 696 лв.
Или, оформя се недостиг в размер на 157 246 лв.
Тъй като разходната част е свита максимално, остава като вариант
единствено дофинансиране на дейността от местни общински приходи.
Съгласно чл. 8, (4) от ЗМДТ - В случаите, когато размерът на таксите не
възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата
между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
В случая, със сумата от 157 246 лв. ще се дофинансират разходите по
предоставяне на услугите по чистота на териториите за обществено ползване на
територията на община Завет за 2021 г., в частта Разходи по погасяване на безлихвен
заем за закупуване на комбиниран багер товарач
за
почистване
на
нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи - 28 931 лв. и
разходите 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, в
частта 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 отпадъцисъгл.чл. 20, ал. 1, т. 1и за 2021 г. – 82,00 лв./т. - 128 315 лв.
Важно е да се уточни, че чл. 66 от ЗМДТ е променян няколко пъти, като
последните направени изменения и допълнения ще влязат в сила на 01.01.2022 г., а
актуалната и действаща разпоредба към настоящия момент е в редакцията на Държавен
вестник, бр. 97, от 06.12.2016 г., съгласно правноинформационната система „Лакорда“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66 от Закона за
местни данъци и такси (в редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), чл. 8, ал. 4 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 20а, ал. 2 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Завет, предлагам на Общинския съвет – Завет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:
1. Общинския съвет - Завет одобрява план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други, 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 населените места в община Завет,
както следва:
1.1. Очаквани приходи 333 696 лв.
1.2. Дофинансиране от собствени приходи –157 246 лв.
1.3. Разходи - 490 942 лв.
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2021 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
Общо разходи 1 000
Разходи на Общинското предприятие
1 000
"Воден-2009"
§ 10 00 – Издръжка –
1 000
§ 10-15 - Материали
1 000
2. 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 266 790
Разходи на Общинското предприятие
237 859
"Воден-2009"
§ 01-00 - Заплати на персонала по труд.
119 472
правоотношения
§ 05-00 - Задължителни осигурителни
22 968
вноски от работодателя
§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от
13 888
работодателя и държавата
§ 05-60 - Здравно осигурителни вноски от
5 735
работодателя
§ 05-80 - Вноски за допълнително
3 345
задължително осигуряване от работодател
§ 10-00 - Издръжка
91 219
§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло
2 200
§ 10-15 - Материали
22 038
§ 10-16 - Вода, горива, енергия
43 291
§ 10-20 - Разходи за външни услуги
21 104
§ 10-62 – Разходи за застраховки
2 586
§ 19-00 Платени данъци, такси и
4 200
административни санкции
§ 19-01- платени държавни данъци, такси,
3 260
наказателни лихви и административни

санкции
§ 19-81 – платени общински данъци, такси,
наказателни лихви и административни
940
санкции
Заета щатна численост - брой
11
Разходи на Общинска администрация
28 931
- 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, като:
(дофинансиране от местни приходи 28 931
лв.)
28 931
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
Разходи на Общинска администрация за
218 152
депониране и отчисления
(на база 2 200 тона)
- Депониране на битови отпадъци в
29 260
Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград – съгласно договор №206/31.07.2020
г. /13,30 лв./т./
- Отчисления за обезвреждане
на
180 400
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-съгл.чл. 20, ал.
1, т. 1и за 2021 г. – 82,00 лв./т.
(дофинансиране от местни приходи 128 315
лв.)
- Обезпечение за депонираните отпадъци
8 492
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.)
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Общо разходи 5 000
Разходи на Общинското предприятие
3 000
"Воден-2009" за почистване
§ 10-00 - Издръжка
3 000
- Разходи за почистване и оформяне на
траншеи по торища в населените места от
1 000
община Завет
- Почистване на битови отпадъци от
1 000

сервитутни зони на общински пътища
- 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 за обезпаразитяване и
дезинфекция на обекти от зелената
система в населените места (паркове,
градини, зелени площи) – почистване,
пръскане и други.
§ 10-20 - Почистване на дъждоприемни
канали и битови отпадъци от речни корита
и дерета на територията на общината
Общо разходи:

1 000
2 000
2 000

1 000

1 000
490 942 лв.

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

Съгласувал,
Юрисконсулт, Нурай Мехмед

Изготвили,
Джанан Караали – н-к отдел СУТОС
Мехнур Абил-Расим – н-к отдел БФУС

