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Приложение 2 

 

 

ДОКЛАД  

/Предложение/ 

 

От Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино 

 

 

ОТНОСНО: План-сметка за разходите по събиране и транспортиране  на битовите 

отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, както и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Неделино 

за 2020г. 

Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, включително 

разделно, транспортирането и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване  в населените места от общината (чл. 62 от ЗМДТ). 

Параметрите на годишните разходите за извършване на тези услуги, се залагат в 

план-сметка, която се одобрява с решение на  общинския съвет, на основание чл. 66, 

ал.3,т.2 от ЗМДТ. 

Разпоредбата на § 20  от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение  на Закона за местните данъци и такси ( в сила от 

01.01.2019г.), отлага срока за разработване и приемане от Министерски съвет на 

Наредба, с която се определя образеца и реда за изготвяне на план-сметката (чл. 66, 

ал.3, т.1 от ЗМДТ), до 31 март 2021 год. 

            Предвид тези обстоятелства, проектът на План-сметката за разходите по 

събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. в Община Неделино  е 

разработен   по досега действащия  ред и в съответствие с изискванията на чл.66, 

ал.1 от ЗМДТ и чл.20 от Наредбата на ОбС – Неделино за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Неделино. 

Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2020г. 

План-сметката за разходите за 2020г. включва необходимите средства за: 
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- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и др.; 

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- 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 обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64  от Закона за 

управление на отпадъците;  

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии, предназначени за обществено ползване. 

 

В резултат на извършен анализ на разходите по управление на битовите 

отпадъци в община Неделино, в проекта на План-сметката за 2020г. /Прил №1/, са 

предвидени разходи в размер на 336 756.16 лв. Тези средства са разпределени по 

дейности както следва: 

1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 

инсталации и съоръжения за третирането им в размер на 173 685.16 лв. 

Планираните разходи в тази дейност включват: 

- 54 222 лв. – за трудови разходи т. е. средства за работни заплати и 

осигурителни вноски. Тези разходи са разчетени съгласно предвиденото 

увеличение на минималната работна заплата от 560 на 610 лева за 2020г. и 

се отнасят за  дейност  623 „Чистота“.  

- 67 430.16 – за горива, масла и др. Тези разходи са изчислени на база 

километри, съгласно утвърдените маршрути за събиране и транспортиране 

на битовите отпадъци, разходна норма на гориво за автомобилите, 

извършващи тази дейност при цена на дизелово гориво - 2,47лв/л; 

- 48 817 лв. – за издръжка – инвентар и облекло, материали, разходи за 

външни услуги, разходи за застраховки и командировки. 

- 3 216 лв. – за винетки. 

2. Осигуряване на специализирана техника за транспортиране и съдове за 

временно съхранение на битовите отпадъци – 8 572.42 лв. 

Това е месечна погасителна вноска  за 2020г. на безлихвен заем от 

ПУДООС за проект „Оптимизиране на системата за събиране и 

транспортиране на ТБО на територията на община Неделино“ в размер на 

348 654 лв.  

 

-  Сумата по т.ІІ от проекта на план-сметката за 2020г., необходима за 

погасяването на главница на безлихвен заем от ПУДООС за проект 

„Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на ТБО на 

територията на община Неделино“ /348 654 лв./ е 12 вн.х 8 572.42 лв. 

месечно = 102 869.04 лв. Тя ще бъде предвидена в капиталовите разходи за 

2020г. 

3. 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците –  149 071 лв. 

         Планираните разходи са както следва: 
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  - 37 257 лв. за такса депониране на битови отпадъци на Регионалното депо. 

Предвидено е увеличение на тази такса от 30,85 лв./т на 33,87 лв/т, съгласно 

представена от Община Мадан калкулация за оперативни разходи за депониране на 

неопасни отпадъци на Регионално депо Мадан за 2020 год. и прогнозното 

количество битови отпадъци за депониране 1 100 тона; 

 - 105 500 лв. за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

Тези разходи са разчетени на база предвиденото увеличение на отчисленията - от 57 

лв/т за 2019 г. на 95 лв/т за 2020 г., съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 год., за реда 

и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъците и на база прогнозно годишно количество 

битови отпадъци за крайно обезвреждане, чрез депониране на Регионалното депо – 

1100 тона.; 

 - 6 314 лв. за обезщетения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, 

изчислени на база ед. цена на тон - 5,74 лв и прогнозно годишно количество битови 

отпадъци за крайно обезвреждане, чрез депониране на Регионалното депо – 1 100 

тона. 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии, предназначени за обществено ползване – 14 000 лв.  

 Планираните разходи са: 

- 4 000 лв.- почистване на улици, площади, паркове, гробищни паркове и 

зелени площи.  

- 4 000 лв. – почистване на сервитутни зони на общински пътища от битови и 

строителни отпадъци. 

- 2 000 лв. -  почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при 

необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване. 

- 1 000 лв. – за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 

населените места /паркове, градини, зелени площи/ - почистване, пръскане и косене 

на трева. 

- 3 000 лв. – почистване на дъждоприемни шахти и канали, почистване на 

речните корита и дерета в рамките на населеното място. 

Общо планираните разходи за дейностите по управление на отпадъците на 

територията на Община Неделино през 2020 г., са в размер на 336 756.16лв. са 

увеличени с 45 911.88лв., спрямо плануваните за 2019 год. Завишението, както е 

споменато по-горе, се  дължи на увеличения размер на минималната работна 

заплата, увеличения размер на таксата за депониране (от 30,85 лв./т на 33,87 лв/т, 

съгласно представена от Община Мадан калкулация за оперативни разходи за 

депониране на неопасни отпадъци на Регионално депо Мадан) и значителното 

увеличение на отчисленията за депониране на отпадъците по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците(от 57 лв/т за 2019 г. на 95 лв/т за 2020 г., съгласно 

Наредба № 7 от 19.12.2013 год., за реда и начина за изчисляване и определяне 
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размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъците). Разходите само за тези отчисления са със 42 608 лв. в повече от 

заложените за 2019 год. 

 

Новият начин на изчисляване на такса битови отпадъци, на база количество 

отпадъци, се отлага и ще влезе в сила през 2022 г., т. е. с две години по-късно от 

първоначално предвидената дата. Причина за отсрочката е планираното през 2021 г. 

от НСИ преброяване на населението, което ще уточни по-точно броя на 

ползвателите на услугите. 

 Съгласно чл.67, ал.12 от Закон за изменение и допълнение  на Закона за 

местните данъци и такси, начинът за изчисляване на размера на такса за битови 

отпадъци при прилагане на основите по ал.8 на чл.67 от същия закон, се определя с 

наредба която, съгласно § 20  от преходни и заключителни разпоредби към  този 

закон, следва да бъде приета от Министерски съвет, в срок до 31 март 2021 год. 

Предвид тези обстоятелства, начинът на изчисляване на таксата остава на база 

досегашната основа, определена с Наредба на ОбС – Неделино за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Неделино. 

 Пълният размер на плануваните разходи в план-сметката по предоставяне на 

услугите за 2020 г., не се възстановява от очаквания размер на приходите от такса 

битови отпадъци за 2020 г.  

  

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2020 год. са 282 846 лв., 

в т.ч.:  

- от облог - 151 911 лв. 

- от недобор – 130 935 лв.   

 

Разликата от прогнозната сума от приходи такса битови отпадъци за 2020г., 

която е 53 910 лв., ще бъде дофинансирана от перо  местни приходи на община 

Неделино. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам за приемане от Общински съвет - 

Неделино следния  

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

 

Общински съвет –  Неделино на основание чл.66, ал.3, т.2 от Закона за 

местните данъци и такси и във връзка с чл.20 от Наредбата на Общински съвет 

Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Неделино, 
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РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява План-сметка за разходите за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им, както и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Неделино за 2020г., в размер на 336 756.16 

лв., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

   

 

   

 

 


