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СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 26.11.2018г
Уважаеми жители на Община Руен,
На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, чл.66 ал.1 и ал.2 от АПК, във
връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ и във връзка с одобряване на план-сметката за приходите и
разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци на община Руен за
2019 г. уведомяваме всички заинтересовани лица, че община Руен открива производство по
издаване на общ административен акт. Община Руен предлага на Общински съвет-Руен да
вземе решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на
дейностите свързани с управление на битовите отпадъци за 2019 г.
Гражданите и други заинтересувани лица могат да направят писмени предложения,
които могат да входират в Информационния център и административно обслужване, в
сградата на Община Руен на адрес: с.Руен, ул.Първи май №18, до 17.00 ч. на 26.2018 г.

Проект
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА РУЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Исмаил Осман – Кмет на Община Руен
ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите
свързани с управление на битовите отпадъци на община Руен
за 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с чл. 66 ал.3 от Закона за местните данъци и такси, предлагам Общински
съвет - Руен да вземе решение, с което да одобри план-сметка за приходите и разходите за
битови отпадъци в общината за 2019 г., включваща необходимите разходи за осигуряване на
съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до
регионалното депо Братово, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО,
както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване по видове услуги за 2019 г.
Размерът на такса битови отпадъци остава непроменен през 2019г.
Приходите от такса битови отпадъци за дейностите по извършване на услугата се очаква да
са в размер на 650 000 лв.
Разходите за управление на отпадъците за 2019г. на община Руен се очаква да са
размер на 1 565 851,00 лева. От тях:

в
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- 887 275,00 лева - за услугата „осигуряване на съдове за съхраняване на битови

отпадъци”; „събиране включително разделно на битови отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им”; „почистване на улични
платна, площадите , алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване”;
- 678 576,00 лева - за услугата „проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и
64 от ЗУО, както и други разходи установени със закон”;
Тъй като разходната част надвишава значително планираните средства от очакваните
приходи от такса битови отпадъци , остава като вариант и тази година единствено
дофинансиране на дейността от местни общински приходи, в размер на недостига от
915 851.00 лв. Такава е тенденцията от няколко години, има чувствителен недостиг на
средства за извършване на дейността по управление на битовите отпадъци и се налага
дофинансиране. В това число не са включени инцидентни разходи и такива с еднократен
характер, които биха могли да възникнат през годината, какъвто бе случая през 2018 година.
До приемане на Методика от Министерски съвет за изготвяне на план-сметка,
приходите от такса битови отпадъци ще се изчисляват на база данъчна оценка/отчетна
стойност на имотите на физически и юридически лица.
Имайки в предвид горе-изложеното предлагам Общински съвет Руен да вземе следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.66, ал.3 т.2 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет - Руен

РЕШИ
Одобрява план – сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите
за 2019 г. на община Руен както следва:
СУМА
I. ПРИХОДИ:
1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2019 г
2. Дофинансиране от общински бюджет

1 565 851 лв.
650 000 лв.
915 851 лв.

II. РАЗХОДИ:
1. Осигуряване на съдове за сахраняване на битови отпадъци

1 565 851 лв.
0 лв.

2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – в т.ч.
услугата по договор с ДДС включващ услугите по т.1, 2 и 4:
2.1. Услуга по договор с ДДС/вкл. т.1 и т.4 от план-сметката
2.2. Дължим ДДС за услуга (сметосъбиране) по договор – 20 %

887 275 лв.

3.Управление на дейностите по проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците.

678 576 лв.

861 031 лв.
26 244 лв.
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3.1. За обработване на депа
36 000 лв.
3.2. Отчисления по чл. 64 от ЗУО
330 600 лв.
3.3. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците
49 880 лв.
3.4. Такса за регионално депо Братово по договор
160 080 лв.
3.5. Дължим ДДС за такса до договор – 20 %
32 016 лв.
3.6. Др. непредвидени дейности, вкл. по предписание на контролни органи 20 000 лв.
3.7. Съфинансиране на проект за закриване на общинско депо
50 000 лв.
4.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване;

0 лв.
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