
ДОКЛАД 

 

ОТ  АЛКИН ОСМАН НЕБИ  –  КМЕТ  

                                                      НА  ОБЩИНА  КУБРАТ 

 

към Проект за изменение и допълнение на Програмата за управление на 

отпадъците на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г. 

  

 Уважаеми съграждани, представители на бизнеса и НПО, 

 

            С Решение №126 от Протокол №14 от заседание на Общински съвет-Кубрат, 

проведено на 30.08.2016г., е приета Програма за управление на отпадъците на община 

Кубрат за периода 2015 – 2020 г.  

            Съгласно чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците кметът на общината 

разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците на територията на 

съответната община. Съгласно чл.52, ал.3, т.2 от закона същата се актуализира при 

промяна във фактическите и/или нормативните условия. 

            След направен преглед на програмата са констатирани редица несъответствия  

със законодателството и данни с невярно съдържание. 

             В Таблица 1.6.3. Разходи за управление на битовите отпадъци и Таблица 1.6.4. 

Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци е 

необходимо актуализиране в частта разходи за управление на битовите отпадъци и 

нанасяне на коректните данни, констатирани по време на извършената финансова 

инспекция от Агенция за държавна финансова инспекция през 2016г. От разходите, 

посочени в същите таблици, следва да бъдат приспаднати разходите за зимно 

поддържане и снегопочистване на уличните платна. Отчетените разходи по счетоводни 

данни в дейност 623 „Чистота” и по § 61-02 Предоставени трансфери (-) по години (без 

зимно поддържане и снегопочистване на уличните платна) е както следва: 

- 2011 г. – 571 411 лв. с ДДС; 

- 2012 г. – 568 751 лв. с ДДС; 

- 2013 г. – 670 904 лв. с ДДС; 

- 2014 г. – 733 352 лв. с ДДС; 

- 2015 г. – 779 401 лв. с ДДС.  

            През годините разходите за управление на битовите отпадъци нарастват в 

резултат на нарастване на размера на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за тон 

извозен и депониран отпадък. 

             Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване се  калкулират, като се вземат 

предвид определеното количество образувани отпадъци по населени места на 

територията на община Кубрат, разходите по икономически елементи, включващи 

разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, разходи за горива и 

и гориво-смазочни материали, разходи за данъци и такси, разходи за материали 

(резервни части и други материали), разходи за работно облекло и лични предпазни 

средства, разходи за текущи ремонти и външни услуги и други, разстоянието в км от 

мястото на извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо – Разград и 

обратно, броят на курсовете за извозване. Към тези разходи се добавят и разходите за 

третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 

отпадъци и за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 



парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в 

общината, предназначени за обществено ползване. По този начин се сформират общите 

разходи за управление на битовите отпадъци на територията на община Кубрат. 

           Изразите „Годишните разходи за обслужване на контейнер тип „Бобър” са 

определени с решението” и „Годишните разходи за обслужване на контейнер тип 

„Бобър” са определени с решението и възлизат на 3744,63 лв.”, посочени в 

програмата, са неправилни и са обект на неправилно тълкуване от страна на трети лица. 

Същите се отнасят за имотите на задължените лица, подали декларация по чл. 18б от 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Кубрат (за определяне на таксата според количеството на 

битовите отпадъци). Разходите за управление на битовите отпадъци следва да се 

калкулират на база количество изхвърлен и извозен отпадък, а не на база брой 

контейнер на територията на общината, тъй като един контейнер тип „Бобър – 1,1 м3”е 

с максимална натовареност 440 кг., а разходът от 3744,63 лв. представлява 

максималният разход за година за един контейнер тип „Бобър 1,1 м3”, когато същият за 

година е събрал 21 120 кг (за 1 контейнер тип „Бобър” с максимална натовареност от 

440 кг седмично, 1760 кг месечно и 21 120 кг годишно). Годишно прогнозните 

количества на изхвърлените и депонирани твърди битови отпадъци възлиза на 4 405 

тона или 4 405 000 кг.  

Предвид гореизложеното и във връзка с чл.52, ал.3, т.2 от Закона за 

управление на отпадъците представям ва Вашето внимание Проект за изменениие и 

допълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за 

периода 2015 – 2020 г. да претърпи изменения в т.3. Икономически инструменти и 

стимули в сектора на управлението на отпадъците от Приложение 1.6. Анализ на 

организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите. 

 

         Проектът е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, в частност 

със законовите рамки, поставени от Закона за управление на отпадъците и Закона за 

местните данъци и такси.  

        За прилагане на предлаганите изменения и допълнения не е необходимо 

разходването на бюджетни средства. 

 

 

 

   АЛКИН НЕБИ 

   Кмет на община Кубрат 


