ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
9751 с.Венец, ул.”Кирил и Методий” № 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80
e-mail: kmet@venets.bg, www.venets.bg
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 217
по протокол № 20 от 22.12.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 и чл. 8, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
чл. 15 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Венец, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 15
гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
1. Общински съвет – Венец одобрява план-сметка за необходимите разходи за
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване
на територията на община Венец за 2022 г., както следва:
1.1. Очаквани приходи 164 607 лв.
1.2. Дофинансиране от собствени приходи – 68 544.00 лв.
1.3. Разходи – 233 151.00 лв.
ПЛАН-СМЕТКА за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и
елементи за всички населените места в Община Венец за 2022 г. – Приложение №1
1. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от
територията на Община Венец и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им (сепаратор с.
Близнаци, Регионално депо - гр. Шумен, кв. Дивдядово)
§ 01-00 - Заплати на персонала по труд.
правоотношения
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от
работодателя
§ 10-00 - Издръжка

43 050,00
8 255,00
37 958.00

§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло

1000,00

§ 10-15 - Материали

2000,00

§ 10-16 - Вода, горива, енергия
§ 10-20 - Разходи за външни услуги

17000,00
3000,00

§ 10-30 – Разходи за текущ ремонт

9758,00

§ 10-62 – Разходи за застраховки

4700,00

§19-01 – Разходи за държавни данъци и такси

300,00

§ 19-81 – Разходи за общински данъци и такси

200,00

Заета щатна численост - брой

4

2. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците
Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за
1 227,00
неопасни отпадъци – кв. Дивдядово гр. Шумен –
съгласно договор за депониране /35,06 лв./т./
- Отчисления за обезвреждане на депонираните
3 325,00
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64
от ЗУО 57 000 5 за всеки тон отпадък за депата по чл.
2,ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1ж за 2022
г. – 95,00 лв./т.
- Обезпечение за депонираните отпадъци в
40,00
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки тон
(Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци –
1,15 лв./т.)
Сепариране на отпадъци на инсталацията в с. Близнаци,
124 296,00
община Хитрино - съгласно сключен договор за
сепариране – 118,67 лв./т.
3.Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите
и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване
Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и
при необходимост от допълнително почистване на
територии за обществено ползване
Разходи за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти
от зелената система в населените места (паркове,
градини, зелени площи) – почистване, пръскане и други
Почистване на дъждоприемни канали и битови
отпадъци от речни корита и дерета на територията на
общината
Общо разходи:

13 000,00

1 000,00

1 000,00

233 151,00

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов
Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/

