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
Завет за 2017 г.
(Приета с Решение № 154 по Протокол № 14 от 16.12.2016 година)

По смисъла на чл. 6, ал. 1 т. „a“ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
таксата за битови отпадъци е местна такса, която се определя от Общинския съвет и се
събира от общината. Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при
спазването на следните принципи:
▪ Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставянето на
услугата;
▪ Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
▪ Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси.
В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Завет с Решение №132 по
протокол № 18 от 26.01.2009 год. е приел Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Завет, в която е указан редът за администриране и събиране на таксата за битови
отпадъци. Същата се актуализира ежегодно при промяна на нормативните условия.
Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, Общинският съвет всяка година определя размера
на таксата за битови отпадъци до 31 декември.
Съгласно разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
във връзка с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, се предвижда Община Завет за 2017 г. да внася
отчисления и обезпечения в следните размери:
№ по
ред
1.

Наименование

Сума
(лева/тон)
За депониране на битови отпадъци в Регионално депо 10,60 лв./тон;
за неопасни отпадъци – по Договор №238/20.07.2015г.

2.

За отчисления за обезвреждане на депонираните 47,00 лв./тон;
неопасни отпадъци в Регионалното депо за 2017 г.

3.

За обезпечения за рециклиране и оползотворяване на 3,86 лв./тон;
депонираните отпадъци в Регионалното депо

61.46 лв./тон.
Общо за отчисления и обезпечения за 2017 година
Съгласно чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., на Министъра на околната среда
и водите, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално депо, които Община Завет внася и следва да
внесе по години е както следва:
а) за 2013 г. - 15 лв./т;
б) за 2014 г. - 22 лв./т;
в) за 2015 г. - 28 лв./т;
г) за 2016 г. - 36 лв./т;
д) за 2017 г. - 47 лв./т;
е) за 2018 г. - 61 лв./т;
ж) за 2019 г. - 78 лв./т;
з) за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;
Тук е от изключителна важност намаляването на количеството депониран
отпадък.
Отчисленията също са елемент на разходите по реда на чл. 66 от ЗМДТ.
План-сметката за 2017 г. е разработена на база необходимите разходи на
Общинско предприятие “Воден 2009” за сметосъбиране и сметоизвозване, както
обезпеченията и отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет.
В план-сметката са включени и разходи за горива и материали във връзка с
управлението и контролирането на дейностите по чистотата.
План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по
населени места и райони за 2017 година, определени със Заповед № УД-02-09451/28.10.2016 г. на Кмета на община Завет, и имайки в предвид, че честотата на
събиране и извозване на БО за 2017 г. е увеличена на 4 пъти месечно за всяко едно
населено място на територията на общината с цел услугата да се предоставя по –
качествено.
Разходите за работни заплати и осигуровки за 2017 г. са разчетени на база
численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско
предприятие “Воден 2009” за 2017 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11
бр.
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2017 г. в община Завет ще се
извършва с два сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобила.
За по – пълноценно и качествено предоставяне на услугата за сметосъбиране и
сметоизвозване в община Завет, през 2015 г. по „Проект за подобряване на системата за
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ чрез отпуснат безлихвен заем от
ПУДООС са закупени 60 бр. контейнери тип „Бобър“ и 1 бр. нов сметосъбиращ и
сметоизвозващ автомобил, което от своя страна увеличава разходите по чл. 66, ал. 1, т.
2 и т. 3 от ЗМДТ за събиране, транспортиране и депониране във връзка с обслужване и
на новопоставените съдове. Погасяването на безлихвения заем започва през юни 2017
г., като месечната вноска е в размер на 5443 лв.
Предвид увеличените разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, свързани и с
депонирането на увеличаващи се количества битови отпадъци, и не на последно място
постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за

управление на отпадъците, предлагам промилите върху които се определя ТБО за 2017
г. да бъдат увеличени приблизително с 30 %.
Предвид изложеното и на основание чл. 62, чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл.
8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет
и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет одобри
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 Завет за 2017 г.
1.1. Очаквани приходи 277 213,00 лв.
1.2.Разходи
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2017 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци
Разход
в лева
Разходи на Общинското предприятие
2 253
"Воден-2009" за осигуряване на съдове
§ 10 00 – Издръжка –
2 253
§ 10 15 - Материали
753
§ 10-20 – Разходи за външни услуги
(измиване и дезинфектиране на съдове за
1 500
БО)
2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет
и транспортирането им до Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им
Разходи на Общинското предприятие
209 500
"Воден-2009" за почистване
§ 01 00 - Заплати на персонала по труд.
90 000
правоотношения
§ 05 00 - Задължителни осигурителни
11 500
вноски от работодателя
§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от
7000
работодателя и държавата
§ 05 60 - Здравно осигурит. вноски от
3000
работодателя
§ 05 80 - Вноски за допълнит. задължително
1500
осигур. от работодател
§ 10 00 - Издръжка
108 000
§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло
2000
§ 10 15 - Материали
18000
§ 10 16 - Вода, горива, енергия
45000

§ 10 20 - Разходи за външни услуги
5000
- Разходи по погасяване на безлихвен заем за
закупуване на автомобил за сметосъбиране и
38 000
сметоизвозване и контейнери за БО
Заета щатна численост - брой
11
3. 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 чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците
Разходи на Общинското предприятие
"Воден-2009" за депониране и отчисления
61460
- Депониране на битови отпадъци в
Регионално депо за неопасни отпадъци –
10600
Разград - /10,60 лв./т./
- Отчисления за обезвреждане на
депонираните неопасни отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО за
всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
47000
начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал.
1,т. 1д за 2017 г. – 47,00 лв./т.
- Обезпечение за депонираните отпадъци
в 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
3860
размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци –
3,86 лв./т.)
4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване
Разходи на Общинското предприятие
4000
"Воден-2009" за почистване
§ 10 00 - Издръжка
4000
§ 10 15 - Материали
2000
- Разходи за почистване и оформяне на
траншеи по торища в населените места от
2 000
община Завет
Общо разходи:
277 213

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

