
КОНТРОЛН ЛИСТ № 838/12.04.2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Кмет 

ОТНОСНО: Разкодване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 
и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Прекодни и заключителни разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подокодно облагане 

ПРЕДСТАВЕНО ЗА СТАНОВИЩЕ НА ПК по: 

Комисия Председател 

• Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм Пламен Цветков 

• Бюджет и финанси Йорданка Даневска 

• Комунални дейности, транспорт и безопасност 

на движението 

Йовчо Смилов 

Териториално устройство и строителство Иван Петров Иванов 

• Законност, обществен ред и сигурност Елеонора Николова 

Образование, наука и иновации Христо Белоев 

Здравеопазване и социална политика Теодора Константинова 

Култура и религиозни въпроси Росица Георгиева 

• Екология Стоян Христов 

Младежта и спорта Елисавета Досева 

ДАТА НА АДРЕСИРАИЕ: 12.04.2022г. 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 20.04.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на О6С: 

(Иво Пазарджиев) 



до 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ ПЕИЧО МИЛКОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

~ьВFТ-РуСЕ , 

:z .h~ . °2v.~'............ 

/< CY го~4?.

ОТИОСИО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, 
т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 

01.01.2022 г. - 31.12.2022 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 1 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

Уважаеми господин Председател, 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

На 05.04.2022 г. Община Русе внесе в РИОСВ-Русе заявление за възстановяване 
на преведените и неусвоени обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 
и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, в размер на 4 359 798 лв., за финансиране на планираните 
разходи за дейност „Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битовите отпадъци" в размер на 4 355 053 лв. и частично финансиране на 
дейност „tцониторинг на рекутивирани депа" в размер на 4 745 лв., от план-сметка по 
чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г., за което Общински съвет-Русе е дал съгласие с Решение № 
848, прието с Протокол №31 /24.03.2022 г. 

С писмо вх. № 33-01-112#1/11.04.2022 г., РИОСВ-Русе отказа да възстанови 
преведените и неусвоени обезпечения и отчисления по чл.60 ал. 1, т. 1 и 2 и чл.64, ал. 1 
от ЗУО на Община Русе за 2021 г., с агрумента, че решенията на общинските съвети за 
разходването им чрез вътрешни компенсирани промени, взети през 2022 г. не могат да 
се отнасят за натрупаните средства през 2021 г. 

В бр. 17 от 01.03.2022 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение 
на Закона за корпоративното подоходно облагане, с параграф § 8 на който в ЗИД на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., изм. бр. 23 от 
2021 г.), в преходни и заключителни разпоредби, са приети изменения, като съгласно § 
60, ал. 1: „Месечните обезпечения и отчисления за 2021 и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 
и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по 
решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя 
приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови 
отпадъци". 

до приемането на последните промени в ЗИД на ДОПК, Община Русе е превела 
по банковата сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе дължимите месечни 
обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за периода 
01.01.2022 - 31.03.2022 г., на стойност 1 034 220 лв. 

С цел осигуряване на пълния размер на необходимия финансов ресурс за 
обезпечаване на разходите по план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и 
такси (ЗМДТ) за 2022 г., Община Русе възнамерява да заяви своето желание пред 



~ 

РИОСВ-Русе за използване на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, 
ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

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

битови отпадъци, както и да бъдат възстановени преведените обезпечения и отчисления 

по ЗУО за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. в размер на 1 034 220 лв. 

С оглед гореизложеното и на основание 63, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, предлагам на Общински съвет Русе да вземе следното 

РЕIDЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 60, ал. 1 
от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 

01.01.2022 г./, 

1. Дава съгласие за възстановяване на преведените и неусвоени 

обезпечения и отчисления от РИОСВ-Русе за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. по 

чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, в размер на 1 034 220 лв. 

2. Дава съгласие Община Русе да използва месечните обезпечения и 

отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци,за финансиране на разходите по 

план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2022 г. 

ВН 

ПЕ МИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 


