
ОБЩИНА РУЕН, БУРГАСКА ОБЛАСТ 
с.Руен, ул.Първи май №18, централа: 05944/62-33, факс: 05944/6476,email: ruen@obstinaruen.com 

 

                                                     
                                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Публикувано: 06.12.2021г 
 
  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 одобряване на план-сметката за дейностите по чл.66, ал1 от Закона за местните 
данъци и такси през 2022г.,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че община Руен 
открива производство по издаване на общи административни актове.  Община Руен 
предлага на Общински съвет-Руен да вземе решения, с което да одобри план-сметка за 
дейностите по чл.66, ал1 от Закона за местните данъци и такси през 2022г.. 
           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,  
 
 
 
                                                                                                                            
    Приложения:                                                                                                                       
1.Проект на Докладна записка за  одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, 
ал.1 от Закона за местните данъци и такси през 2022г.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 
Исмаил Юсмен Осман – Кмет на Община Руен 

 
 
 

          ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона 
за местните данъци и такси през 2022г.  
 
 
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
          УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
          Община Руен в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
Закона за местни данъци и такси, осигурява на населението услуги по: 
-събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране; 
-третиране на битови в съоръжения и инсталации; 
-поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
       Услугите се финансират от приходите от такса за битови отпадъци по ЗМДТ и 
тенденцията е разходите да се покриват със средствата набрани за тази такса. За поредна 
година се увеличават разходите за услугите за битови отпадъци чрез увеличаване таксите, 
които общината дължи на държавата и на депо за отпадъци в Братово и от увеличаване 
количеството на битовите отпадъци от населението. 
       Приходната част от план-сметката се формира от следните компоненти:  
 -Планирани средства от постъпили приходи от такса битови отпадъци; 
 -Целеви остатък от предходни години- при наличие   
 -Дофинансиране съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ- при недостиг 
        При изчисляване на приходите на база данъчна оценка на имотите за 2022г и 
съпоставяйки ги с необходимите разходи за услугата, се получава такса от 44 промила 
 / 894 000 : 2 021 955 х 1000/, а именно: 
        Очакваните  приходи от такса битови отпадъци за дейностите по извършване на 
услугата за 2022г. се очаква да са в размер на 894 х. лв., при изчисляване на база  
действащите промили приети с решение на Общински съвет Руен от м. Декември 2019г, 
което е с 82 х.лв в повече от 2021г  
        Междувременно разходите за предоставяне на услугите периодично нарастват. 
Единствено за  2022г услугата по договор за битовите отпадъци е същата. Увеличени са  
отчисленията по чл.64 и чл.60 от ЗУО във връзка с чл.20 от Наредба 7/2013г. – съответно 
693 500лв и 62 780лв. Увеличена е таксата за регионалното депо Братово на 227 760лв с 
ДДС. Заедно с приключването на разходите за закриване на общинското депо, 
дофинансирането на дейностите по битовите отпадъци се очаква да е 2 021 955лв лв спрямо 
това от 1 808 215 лв през 2021г. 
      Дофинансирането от други местни дейности за услугите по управлението на битовите 
отпадъци възлиза на  1 127 955 лв. и е в случай, че  община Руен през 2022г.  запази 
сегашния размер на такса битови отпадъци 
 
 
 
 



          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 от ЗМДТ, Общински съвет – Руен 

 

РЕШИ 
 

Одобрява план – сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите  
Свързани с управление на битовите отпадъци за 2022г. на община Руен както следва:  

                                                                                                                                                                             
С У М А 
                                                                                                                                                      

I. ПРИХОДИ:        2 021 955 лв. 
1. Планирани  приходи от такса за битови отпадъци за 2021 г     894 000  лв.    
2. Дофинансиране от общински бюджет                         1 127 955  лв. 

 
II. РАЗХОДИ:          2 021 955 лв. 
 

1.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения       983 915 лв. 
и инсталации за тяхното третиране – в т.ч.  
услугата по договор с ДДС включващ услугите по т.1 и 3: 
1.1. Услуга по договор  /вкл. т.1 и т.3 от план-сметката                                  819 929 лв 
1.2. Дължим ДДС за услуга /сметосъбиране/по  договор – 20 %                     163 986 лв  
 

 

2.Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации.             1 038 040 лв 
  

2.1. За обработване на депа                                                                                    36 000 лв. 
2.2. Отчисления по чл. 64  от ЗУО                                                                       693 500 лв. 
2.3. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците                    62 780 лв. 
2.4. Такса за регионално депо Братово по договор                                             187 800 лв.    
2.5.  Дължим ДДС за  такса по договор – 20 %                                                     37 960 лв. 
2.6. Др. непредвидени дейности, вкл. по предписание на контролни органи  20 000 лв.  

      3.Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в  
населените места и селищните образувания на общината;                                           0 лв 

 
 
 

 
       ИСМАИЛ ОСМАН 
       КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН 
 


