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ДО                                                                                                                               ПРОЕКТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Петър Андреев Киров  – Кмет на община Елхово 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 

2021 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на 

такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2021 

година 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ внасям за разглеждане 

и приемане на План-сметки за 2021г. за приходите и разходите за дейностите по 

управление на отпадъците на територията на Община Елхово, както и за определяне 

размера на такса битови отпадъци, които съгласно чл.62 от същият закон, включват 

разходите за извършваните от общината услуги по: 

-   събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране; 

-   третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината. 

Услугите се финансират главно от приходите от таксата за битови отпадъци по 

Закона за местните данъци, като при необходимост се дофинансират от други източници за 

финансиране, включително и приходи от общински бюджет, различни от такса битови 

отпадъци. 

 Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл. 66, ал.1 от 

ЗМДТ и включва дейностите по предоставяне на услугата по чл.62: 

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците за услугата по чл.62, т.1; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци 

за услугата по чл.62, т.2;  

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване за услугата по чл.62, т.3. 

Разходна част 
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 Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включват в план-сметка за годината за 

всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им. 

Дейността по събирането и транспортирането на битовите отпадъци до „Депо за 

неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово“ ще продължи да се извършва, 

съгласно сключен договор  по реда на ЗОП  от „НЕО ТИТАН“ ООД –гр.Димитровград. 

Същата ще се извършва по график, съгласно заповед № РД-702/30.10.2020г. на кмета на 

Община Елхово за определяне на границите на районите и чистотата на сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на гр.Елхово и всички населени места от общината. 

 Осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи и 

ремонт на същите 

На територията на община Елхово използваните съдове са два вида –метален 

контейнер тип „Бобър“ и пластмасова кофа - 120л., а за нуждите на ГПКК „Лесово- 

Хамзабейли“ се добавя и пластмасова кофа от 360л. 

Част от кофите и металните контейнери са амортизирани, което налага тяхната 

поетапна подмяна или ремонт.  

 Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци   

            В изпълнение на националното законодателство в областта на управление на 

отпадъците на територията на общината действа „Депо за неопасни отпадъци на общините 

Елхово и Болярово“. За правилната му експлоатация от МОСВ има издадено Комплексно 

разрешително(КР) №134/2006. Оператор на депото е Община Елхово, а максималното 

количество отпадъци, което може да приема депото е 2835 тона на година. 

На депото се приемат битовите отпадъци генерирани от населението на община 

Елхово и община Болярово. 

 Размера на разходите по тази дейност се определя от: 

- количеството депонирани битови отпадъци за годината, но не повече от 2126,25 

т/год. колкото е разрешеното количество по КР№134/2006 за община Елхово. 

- средствата, необходими за поддържането и експлоатацията на депото, 

включително ремонт и обслужване на наличната техника, заплати на персонала 

(ръководител депо, охрана, булдозерист), задължителен мониторинг. 

В тази част трябва да се вземе предвид и  промяната на минималната работна 

заплата за 2021г., в размер на 650лв. 

- обезпеченията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл.3 от 

Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване на размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.  За 2021г. те остават непроменени -

18, 24 лв за тон отпадък. 

- отчисленията по чл. 64 от ЗУО, съгласно чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за 

реда и начина за изчисляване на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци. За следващата 2021г. размера на отчисленията за тон депониран 

отпадък е 82 лв./т.  

 Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване 
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Дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

града и в населените места от общината се осъществяват по така наречения “стопански 

начин“. Към тази част се отнасят почистването на замърсявания от тротоари, улични 

платна и други, косене на зелени площи, метене на тротоари и пешеходни площ, 

поддръжка на цветните алеи. 

Изготвянето на разходната част е на основание чл. 67 ал.2 от Закона за местните 

данъци и такси, според който размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено 

лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се определя, като 

разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, 

формирани по реда на чл. 66, ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят, като се 

приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет 

основи за услугите по чл. 62. В разходната част задължително влизат и определените 

обезпечения по чл.60от ЗУО и отчисленията по чл.64 от ЗУО, определени съгласно 

Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване на размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

След направени подробни анализи за необходимите  разходи по посочените в чл.66 

ал.1 от ЗМДТ дейности, предлагам на вниманието на Общински съвет - Елхово за 

одобрение  план-сметките за разходите по населени места от Община Елхово, съгласно 

Приложения с номера от 1 до 20, неразделна част от настоящата докладна записка, които 

са изготвени на базата на приетите от Общински съвет-Елхово варианти, върху които се 

определя размера на такса битови отпадъци. 

 Приходна част 

Приходната част е изготвена на основание разпоредбите на чл.67, ал.4 и чл.67, ал.5 

от ЗМДТ, съгласно които количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци/ал.4/, а Общинският съвет може да приеме основа 

или основи, различни от посочените в чл.67, ал.4, при условие че съществуват обективни 

обстоятелства възпрепятстващи прилагането им/ал.5/. В тази връзка и съгласно приетите 

от Общински съвет разпоредби на чл.15А, чл.16 и чл.16А от Наредба №7 за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово, 

се регламентират възможните варианти върху които се определят очакваните приходи от 

такса битови отпадъци за 2021г. на територията на всички населени места на 

общината.След подробни анализи за очакваните приходи по посочените в чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ дейности, предлагам за одобрение от Общински съвет-Елхово план-сметките за 

очакваните приходи по населени места, съгласно Приложения с номера от 1.1 до 20.1, 

неразделна част от настоящата докладна. 

 До настоящият момент всички разходи по отделните дейности, чрез които се 

формира такса битови отпадъци са покривани, чрез приходи от таксата, натрупани 

преходни остатъци от предходни години, както и преходен резерв на общината.  

В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния 

кодекс и с цел прозрачност при определяне на приходите и необходимите разходи по 

План-сметките, предложеният проект на план-сметките за разходите за 2021г. и 

определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община 

Елхово за 2021 г. е публикуван на интернет – страницата на Община Елхово. В 

едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си 

на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. 

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и направените план сметки за разходите и 

очакваните приходи през 2021г., предлагам на Общинския съвет да приеме следните:  
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Р Е Ш Е Н И Я : 

I. На  основание чл.66, ал.1, ал.2, във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМДТ,  Общински 

съвет Елхово одобрява план-сметките за приходите и разходите за дейностите по 

управление на отпадъците на територията на Община Елхово съгласно:     

1. Приложения с номера от 1 до 20 – план сметка на разходите по населени места; 

2. Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи по 

населени места; 

3. Приложение номер 21-План сметка за разходите на РДНО с.Добрич. 

II. На основание чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Елхово определя 

размера на такса битови отпадъци за всяко задължено лице в промил, за всяка от услугите 

по чл.62 от ЗМДТ, съгласно Приложение номер 23. 

III. На основание чл.67, ал.8, т. б от ЗМДТ, определя размера на таксата за битови 

отпадъци за 2021г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови 

отпадъци и честотата им на сметоизвозване, съгласно Приложение номер 22. 

   Неразделна част от настоящата докладна записка са: 

  - Приложения с номера от 1 до 20 – план сметки на разходите по населени места 

  - Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи  по 

населени места 

 -  Приложение номер 21 - План-сметка за разходите на РДНО с.Добрич 

 - Приложение номер 22 - Анализ цена контейнер и кофа за града и селата 

   -Приложение номер 23 - Размер на ТБО. 

  

  

             

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 


