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Вх. 359+1№  

от  19.11.2019  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 2020 г. 

    

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 2020 г. сме взели предвид следното: 

- анализ на направените разходи в предходни години; 

- проектите на бюджет 2020 г. на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити; 

- транспортиране на битовите отпадъци до депото в град Бяла и последиците от 

това; 

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

бройки и за кратко време; 

- увеличаване на разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци; 

- погасяването на безлихвения заем за реализиране на проект «РСУО – регион 

Борово – площадка за сепарираща и компостираща инсталации» от ПУДООС. 

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 опит и размера на 

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

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

сметосъбирачните машини. Ще се използват сметосъбирачната машина на Общината 

МАН и получената за ползване от РСУО сметосъбирачна машина Скания. 



Разходите за дейност „Поддържане на депо” са предвидени на база планираното 

количество битови отпадъци за периода от м. декември 2019 г. до м. ноември 2020 г. 

включително. Те включват разходи за отчисления по чл. 60 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/ 5292 лв. и за отчисления по чл. 64 от същия закон 94972 лв. Като 

вноската по чл. 60 се увеличава от 3,50 лв. на тон на 5,40 лв. на тон, а вноската по чл. 64 от 

57 лв. на тон на 95 лв. на тон. Въпреки водените разговори между НСОРБ и МОСВ не бе 

постигнато споразумение за намаляване размера на отчисленията по чл. 64 от ЗУО. За 

осъществяване на проект „Доизграждане на регионална система за управление на 

отпадъци в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни 

връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура“ през 2017 г. е изтеглен безлихвен заем от ПУДООС с отложено плащане 

от една година и срок на погасяване 25 месеца. Погасителната вноска се разпределя между 

общините на база брой жители по настоящ адрес. Делът за погасяване от община Две 

могили е 331022 лв., като 247229 лв. ще се погасят от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, а 

остатъкът от 83793 лв. с бюджетни средства. С цел да разпределим тежестта на 

плащанията по заема, предвиждаме в бюджета за 2020 г. да погасим 27936 лв.  

Към момента нямаме информация за планираната от Регионалното депо цена на 

тон за 2020 г. за сепариране, компостиране и крайно обезвреждане на отпадъците в 

клетката на депото и за реалната цена на тон за изминалия период на ползване на депото. 

За издръжка на депото сме планирали разходи в размер на 33,85 лв. на тон на база 

прогнозно количество отпадъци. Имайки предвид, че ще има уравняване на сметката и за 

2019 г. сме закръглили сумата на 90000 лв. 

Разпределение на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на 

депо по населени места е направено на база обем на ползваните съдове. 

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 размера на 

осигурителните вноски. 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 2020 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 276285 107526 67638 

 

101121 

Батишница 40105 7066 4445 28594 

Баниска 45775 8697 5471 31607 

Могилино 36368 5436 3419 27513 

Помен 35481 6414 4035 25032 



Бъзовец 40185 7066 4445 28674 

Чилнов 39401 6305 3966 29130 

Кацелово 40681 7066 4445 29170 

Острица 31516 5436 3419 22661 

Каран Върбовка 40567 5001 3146 32420 

Широково 17907 2945 1853 13109 

Пепелина 6460 3597 2263 600 

Погасителна вноска по 

безлихвен заем от 

ПУДООС 

 

27936 

 27936  

Отчисления по чл. 60 

от ЗУО 

5121  5121  

Отчисления по чл. 64 

от ЗУО 

89680  89680  

Всичко: 773468 172555 231282 369631 

 

 

 

С уважение, 

 

Вносител: 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил: 

Марийка Андреева, директор ФМДТ 

 

Съгласували: 

 

Мариета Петрова – секретар 

 

Галина Кръстева, главен юрисконсулт 


