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 2020 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
2020 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 - 282 659 лв., като:
- Заплати на персонала по трудови правоотношения – 108 800 лв.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 20 913 лв.
- Издръжка - 86 930 лв.
- Платени данъци, такси и административни санкции – 4 140 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 –
61 876 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 1000 т./ - 109 460 лв.
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград по договор №238/20.07.2015г. /10,60 лв./т./ - 10 600 лв.
- 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. 1з за 2020 г. – 95,00
лв./т. – 95 000 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.) – 3 860 лв.
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 6 000 лв., в това число:
4.1 Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009" - 4 000 лв.
- Разходи за почистване и оформяне на траншеи по торища в населените места от
община Завет – 1 500 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 - 1 500 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;

