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Вх. № 470 
от 20.11.2017 г. 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ -  

Кмет на Община Две могили 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване,  
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване за 2018 г. 

    
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

При изготвяне план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 

за 2018 г. сме взели предвид следното: 

- анализ на направените разходи в предходни години; 

- проектите на бюджет 2018 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити; 

- закриване на сметището в Две могили и транспортиране на битовите отпадъци до 

депото в град Русе; 

 - решението на ръководството на общината сметосъбирането и сметоизвозването 

да бъде дейност в общинския бюджет; 

- липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко 

бройки и за малко време; 

- увеличаване на разходите за ликвидиране на нерегламентираните сметища. 

Разходите за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” са планирани като 

дейност, изпълнявана от общината. Предвидени са средства за работни заплати и 

осигуровки на шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като 

сме имали предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на 

възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален и промяната в размера на 

осигурителните вноски. Планирани са средства за материали, горива, външни услуги, 

текущи ремонти, данъци, застраховка „Гражданска отговорност”, винетки на 



сметосъбирачните машини. Разпределение на разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване по населени места е направено на база обема на ползваните съдове. 

На основание писмо на РИОСВ – Русе и поети ангажименти от страна на 

Република България към Европейската комисия за поетапно закриване на общински депа, 

неотговарящи на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно 

депонирането на отпадъците, се спира експлоатацията на общинско депо град Две могили 

от 01.01.2018 г. В следствие на това депонирането и обезвреждането на битовите отпадъци 

от територията на община Две могили за 2018 г. ще се извършва на Регионално депо – 

Русе, което ще доведе до увеличаване на разходите за товарене, транспортиране и 

обработка на същите. Община Две могили ще дължи на Община Русе и следните 

отчисления по Закона за управление на отпадъците: 

- по чл. 60, ал. 1 в размер на 3,50 лв. на тон депониран отпадък; 

- по чл. 64, ал. 1 в размер на 45,00 лв. на топ депониран отпадък. 

За дейност „Поддържане на депо” са планирани 26240 лв. разходи за външни 

услуги, 10046 лв. отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и 

128600 лв. отчисления по чл. 64 от същия закон. Планирани са и разходи за обезвреждане 

на битовите отпадъци, които дължим на фирмата - оператор на Регионално депо – Русе. 

Цената е 11,28 лв. с ДДС за тон отпадъци. 

При планиране на разходите по дейност „Поддържане на територии за обществено 

ползване” сме взели предвид предложенията на кметствата. Средствата за работна заплата 

са съобразени с новия размер на минималната работна заплата, с промените в размера на 

възнагражденията придобит трудов стаж и професионален опит и промяната в размера на 

осигурителните вноски. Ново е прехвърлянето на 3 бройки от дейност КООРС в дейност 

„Чистота”. Предложението е със свои работници общината и кметствата да поддържат 

териториите за обществено ползване, без ползването на външни фирми. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци 

и такси, чл. 3, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 11, ал. 3 от 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставени на физически и юридически лица на територията на Община Две могили 

предлагам на Общински съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено 

ползване за 2018 г. 

   

 

Населени 

места 

Общо 

разходи 

за 

чистота 

Разходи в това число 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Обезвреждане  

на отпадъци 

в депа 

Поддържане 

на места за 

общ.ползване 

Две могили 221949 107099 33007 81843 

Батишница 40359 9872 3043 27444 

Баниска 46788 11788 3633 31367 

Могилино 32042 8252 2543 21247 

Помен 30208 6925 2134 21149 

Бъзовец 40194 11051 3406 25737 

Чилнов 38178 8546 2634 26998 

Кацелово 39563 9136 2815 27612 

Острица 32036 7367 2271 22398 

Каран Върбовка 36974 7515 2316 27143 

Широково 14506 2845 876 10785 



Пепелина 6651 4549 1402 700 

Отчисления по чл. 60 

от ЗУО 

10046  10046 

 

 

Отчисления по чл. 64 

от ЗУО 

128600  128600  

Всичко: 718094 194945 198726 324423 

 

 

 

С уважение, 

 

Вносител: 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 
 
 
Изготвил: 
Марийка Андреева, директор ФМДТ 
 
Съгласували: 
 
Красимира Русинова – заместник кмет 
 
Йоана Димитрова, главен юрисконсулт 


