ПРОЕКТ!
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БОЛЯРОВО

ДОКЛАДНА

ЗАПИСК А

от Христо Димитров Христов – Кмет на Община Болярово
Относно : Приемане на план-сметка и определяне размера на такса за
битови отпадъци за 2021 година.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 66 , ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
Общинският съвет следва да определи таксата за битови отпадъци въз основа на
одобрена
план-сметка, включваща необходимите разходи по събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване.
Размерът на таксата следва да бъде определен за всяка услуга поотделно.
За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията
база за определяне на таксата за битови отпадъци е данъчната им оценка, а за
нежилищните имоти на предприятията по-високата между отчетната стойност и
данъчната оценка на същите. На предприятията е предоставена възможност да
заплащат таксата според заявеното от тях количество битови отпадъци, съобразно вида
и броя на съдовете за съхраняване и честотата на извозване. За облагането по този ред
за следващата година са подадени от юридически лица 2 бр. декларации.
Към 31.10.2020 г. постъпленията от такса битови отпадъци са 169501 лв. До края
на годината се очаква общите приходи от ТБО да достигнат 180000 лв.
Извършените разходи за същия период възлизат на обща стойност 121062 лв., в
това число: заплати и осигуровки – 54832 лв.; материали – 19010 лв.; горива – 17390
лв.; външни услуги – 20450 лв., текущ ремонт 7084 лв., други разходи (застраховки,
винетки, данъци и такси) - 887 лв. Очакваме общата сума на разходите към края на
годината да достигне 145000 лв.
Предоставени са трансфери на община Елхово за направени отчисления по реда
на чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 24867 лв., които до
края на годината се очаква да станат приблизително 30000 лв.
Дейностите по предоставяне на услугата сметосъбиране и сметоизвозване за
2021 година ще бъде организирана във всички населени места от общината, съгласно
заповед № РД-5-478/29.09.2020 г. на кмета на община Болярово. Услугата ще се
извършва 4 пъти месечно за Болярово, 2 пъти месечно за селата Воден, Голямо
Крушево, Ст. Караджово, Горска поляна, Дъбово, Шарково, Малко Шарково, Попово,
Ружица и Мамарчево; веднъж месечно за останалите села. Общата стойност на услугата
за 2021 година ще възлезе на 128 000 лв. /Справка-приложение № 1/.
Депонирането на отпадъците се извършва на РДНО в землището на с.Добрич,
което се използва съвместно с община Елхово. Съгласно подписано споразумение
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между двете общини разходите за експлоатация и мониторинг на депото се заплащат
пропорционално, съответно ¾ за община Елхово и ¼ за община Болярово.
Предвиждаме очакваните разходи за 2021 г. за община Болярово да бъдат
приблизително 27000 лв.
Съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с
Наредба 7/19.12.2013 г., общината е задължена да прави отчисления за депониране на
отпадъци на регионално депо. Предвиждаме общото количество отпадъци за
депониране през 2021 г. да бъде приблизително 300 т.
Отчисленията по чл.60 от ЗУО за 1 тон депониран битов отпадък са в размер на
18.24 лв. Предвиждаме общата стойност на услугата за 2021 г. да е 5400 лв.
Разходите по чл. 64 от ЗУО за отчисленията за 2021 г. са 82 лв./тон спрямо 69
лв./тон за 2020 г., или общо за планираните количества депониран отпадък следва да се
направят отчисления в размер на 24 600 лв.
Предвиждаме общо стойността на услугите по депониране на отпадъците да
възлезе на 62 000 лв.
Дейностите по поддържането на чистотата на обществените места ще се
организира от общината, като за тази цел ще се ползват и лицата, назначени по
програми за временна заетост и лица, получаващи помощи по чл.9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане. За тази дейност ще са необходими
средства в размер на 10 000 лв.
Съгласно §39 от ЗИД на Закона за корпоративното и подоходно облагане,
публикуван в ДВ бр.98/27.11.2018г., се променя §13, ал.1 от заключителните
разпоредби на ЗМДТ, като срокът за влизане в сила на разпоредбите, свързани с
промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци се променя от 31.12.2019
г. на 31.12.2021г. По този начин се предоставя възможност и през 2021 г. да се прилагат
досега действащите норми.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ се предлага
такса битови отпадъци за 2021 г. да се определя в съответствие с необходимите разходи
за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битови отпадъци,
обезвреждането им в депа и или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване при основа данъчната оценка за жилищните
имоти на граждани и предприятия и по-високата между отчетна стойност и
данъчна оценка за нежилищните имоти.
Видно от данните в справка – приложение № 1 за осигуряване на дейностите по
управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са необходими средства в
размер на 200000 лв.
От тях:
128000 лв. за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до
РДНО с.Добрич, община Елхово. (т.1 и т.2 от ал.1 на чл.66 от ЗМДТ)
62000 лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци (т.3,
ал.1 от чл.66 на ЗМДТ)
10000 лв. за зимно и лятно почистване на улични платна, площади,
алеи, паркови и други територии в населените места, предназначени за
обществено ползване (т.4, ал.1 от чл.66 на ЗМДТ).
В тази връзка предлагаме размера на промилите за облагане с такса за битови
отпадъци да се запазят в същите размери от предходната година, съответно:
 3,00 за имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица;
 11,50 за нежилищни имоти на юридически лица
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На основание чл.67, ал.1 от ЗМДТ предлагаме годишната такса при ползване на
съд за смет от юридически лица за 2021 година да не се променя и да бъде както
следва:
1. За използване на контейнер 1,1 м3, тип „Бобър” при честота на извозване
четири пъти месечно 700 лв. за 1 бр. контейнер
2. За използване на кофа тип „Мева” 110 л., при честота на извозване четири
пъти месечно 350 лв. за 1 бр.
Така определените такси се събират за услугата сметосъбиране и сметоизвозване
и депониране, като за тази цел лицата следва да подадат декларация по образец в
общинска администрация, звено „МДТ”. Наред с тази такса лицата заплащат такса за
поддържане на чистота на обществените територии в определените размери на база
данъчна/отчетна стойност.
В така предложената план-сметка са предвидени средства за дейностите по
събиране и транспортиране на битовите отпадъци, почистване и снегопочистване на
уличните платна и други територии за обществено ползване, за възнаграждения и
осигурителни вноски на персонала в дейност „Чистота”, за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци и необходимите отчисления.
След извършен анализ на разходите за 2020 година, имайки предвид данъчните
оценки на декларираните към момента имоти и процента на събираемост, прогнозните
цени за тон отпадък на регионалното депо, разходите за дейността за следващата
година, предложението на общинската администрация е да се запази размера на
промилите за такса битови отпадъци за 2021 г., а именно – 3,00 промила за жилищни
имоти и 11,50 промила за нежилищни имоти.
В предвид на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във
връзка с чл.66, ал. 1 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ, предлагам Общинския съвет да вземе
следните

РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ приема план-сметка за приходите и
разходите от такса битови отпадъци за 2021 година и по населени места с общ размер
200000 лв., съгласно приложения № 1 и № 2 .
2. Определя такса за битови отпадъци за 2021 година за община Болярово, както
следва:
2.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия – 3,00 промила,
разпределени за:
2.1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,80 промила
2.1.2. за обезвреждане на битови отпадъци – 1,00 промила
2.1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 0,20 промила
2.2. За нежилищни имоти на граждани и предприятия – 11,50 промила,
разпределени:
2.2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 7,30 промила
2.2.2. за обезвреждане на битови отпадъци – 3,10 промила
2.2.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,10 промил
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3. На основание чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ определя годишни такси за
сметосъбиране и сметоизвозване на нежилищни имоти на юридически лица за 2021 г.
при ползване на съд за смет, както следва:
3.1. За контейнер 1,1 м3 тип „Бобър” – 700 лв. за 1 бр.
3.2. За 110 л. кофа тип „Мева” – 350 лв. за 1 бр.
4. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава кмета на общината да
организира изпълнението на решенията на общинския съвет по приходите и разходите
на утвърдената план-сметка.

Христо Христов
Кмет на община Болярово

МЯ
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