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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕДЕЛИНО 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

ОТНОСНО: Разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Държавен вестник бр.17 от 01.03.2022г. е обнародван Закон за изменение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) (чрез ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), уреждащи 

възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на 

отчисленията и обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за настоящата 2022г. 

С тези промени се позволява на общините да бъдат освободени  от задължението да 

внасят в РИОСВ месечните обезпечения и отчисления по ЗУО за 2022г. 

Мотивите са свързани с продължаващата извънредна епидемична обстановка (с 

Решение от 24.11.2021г. на МС тя е определена до 31.03.2022г.) и с цел подкрепа 

усилията на общините за овладяване и преодоляване на последиците от Ковид кризата в 

очакване на възстановяване на постъпленията от собствените приходи и повишаване на 

събираемостта на такса битови отпадъци. 

През настоящата 2022г. собствените средства на общините няма да се блокират по 

сметките на РИОСВ, а ще се ползват по решение на общинските съвети за дейности, 

свързани с управление на отпадъците. Създадоха се по аналогия на предходните промени 

(обнародвани през 2020г.) нови изменения  в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс за промяна на § 59 и § 60 във връзка със Закона за управление на 

отпадъците. 

 

1.По силата на §59 – и за настоящата 2022г. в разходите по чл.62, т.3 от ЗМДТ може 

да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл.63 от Закона за здравето, 

извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните 
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образувания в общината. Тези разходи се осигуряват чрез вътрешни  компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на 

такса битови отпадъци. 

2.По силата на § 60 - ал. 1 се регламентира, че месечните обезпечения и отчисления 

(по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО) за настоящата 2022г. може да се разходват по 

решение на общинския съвет  чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя 

приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата  за битови 

отпадъци. 

Новото в настоящите промени е в § 60, ал.2, където е определено, че дължимите 

месечни отчисления за 2022г. се внасят в срок до 31 декември на съответната година, 

когато не е прието решение на общинския съвет по § 60, ал.1 за съответната година. 

Изключително важно е да се отбележи, че отчисленията и обезпеченията, които ще 

останат по сметка на общината , която ги е събрала, могат да се разходват след решение  

на общинския съвет единствено за дейности, свързани с управление на отпадъците. 

В случай на ползване на тези средства, които са част от такса битови отпадъци, за 

друг вид дейности (несвързани с отпадъците), контролиращите органи в лицето на 

Сметната палата и МОСВ/РИОСВ ще имат основание да задължат общините да ги 

възстановят в едно със законната лихва по тях. 

  

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам   Общински съвет – Неделино да разгледа 

и приеме следният: 

 

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с  § 60, ал.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, Общински съвет Неделино, 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие, месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 

чл.64, ал.1 от ЗУО, за периода  от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., да се разходват за 

дейности, свързани с управление на отпадъците, а именно закупуване на съдове 

за битови отпадъци необходими на община Неделино. 

 

 

 

Вносител: 

Боян Кехайов 

Кмет на община Неделино 

 


