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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕРВЕЛ  
 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

От  

инж. Живко Георгиев 

Кмет на Община Тервел 

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2018 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е органът, който 

определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните 

разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигането на по – голяма 

справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

Във връзка с това и на основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, 

предлагам на Вашето внимание за одобряване  План – сметката за 2018 г., включваща 

необходимите разходи за: 

 Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други.  

 Събиране, включително разделно 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 

обезвреждането, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

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

от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 І. Разчет за разходи 

1. Осигуряване на съдове за съхранение на БО. 

През 2017 г. Общината закупи и въведе в експлоатация допълнителни съдове за 

съхранение на битови отпадъци – кофи за смет  на обща стойност 10 000  лв.  

За 2018 г. предвидените средства за подмяна на амортизирани съдове за битови 

отпадъци  са в размер на 15 000 лв. 

 

 2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортиране им 

до общинското депо и регионалното депо за третирането им. 

Извършването на услугите по събиране и транспортиране  на битовите отпадъци в 

община Тервел се осъществява от дейност „Чистота” към общинска администрация с 

персонал от 35 души.  

За 2017 г. предвидените средства за тази дейност са в размер на 357 079 лв.  

За 2018 г. предвидените средства за тази дейност са в размер на 357 123 лв.  

В тази сума са включени възнагражденията и осигурителните плащания на 

работещите, като е планирано увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2018г. 
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на 510 лв., както и всички разходи за издръжка на дейностите по събиране и извозване на 

отпадъците до регионалното депо в с.Стожер - резервни части и материали, инструменти, 

горива, електроенергия и вода, външни услуги, данъци, такси и застраховки. При 

планирането са заложени цени на дизеловото гориво 2,05 с ДДС и бензин А95 – 2,05 с ДДС. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждането, рециклирането и оползотворяването на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. 

За дейността по съхраняване и обезвреждане на битови и приравнени към тях 

отпадъци се осъществява от дейност „Чистота” към общинска администрация. За 2017 г. 

предвидените средства за тази дейност са 37 700  лв.  

За 2018 г. предвидената сума за експлоатация на претоварната станция в гр. Тервел е 

47 700 лв. 

Към тази дейност се включват обезпеченията и отчисленията, които се правят за 

всеки тон депониран отпадък и се превеждат по банкова сметка на Община град Добрич 

като собственик на регионалното депо, след което Община град Добрич ги превежда по 

банкова сметка за чужди средства на  РИОСВ Варна. Натрупаните отчисления се ползват за: 

- закриване и след експлоатационните грижи на площадките на депата 

            - за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци  

За 2018 г. планираните средства за отчисления по чл.60 и чл.64 е 10 000 лв.  

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Изпълнението на услугите по почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и 

други територии за обществено ползване в общината се извършва от дейност „Чистота” и 

кмета на населеното място, който разполага с персонал по оперативните програми и ползва 

лицата, които получават помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане. 

За 2017 г. предвидените разходи за тази дейност са 38 000 лв. 

За 2018 г. за дейностите по поддържане чистотата на уличната мрежа, зелените 

площи и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия в т.ч. 

снегопочистване на улиците, извън договора за обществена поръчка, са предвидени 39 000 

лв. Включват се следните дейности: 

- Метене (машинно и/или ръчно) на пешеходните зони, тротоарите и пътните 

регули. 

- Почистване на издънки от дървета, намиращи се по тротоарите 

- Почистване на прорасла растителност по тротоарите и пешеходните зони 

- Уборка (почистване от битови отпадъци) на зелени площи публична общинска 

собственост 

- Събиране на листа през листопадния период  

- Почистване на улични отоци 

- Почистване на сняг от тротоари и пешеходни зони при снеговалеж и зимна 

обстановка 

Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2018 г. са 458 823 лв.   
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 ІІ. Очаквани приходи  

Прогнозният приход за 2018 г. от такса битови отпадъци за физически лица ще бъде 

202 540 лв. 

Прогнозният приход за 2018 г. от такса битови отпадъци за юридически лица ще бъде 

256 283 лв.  

Общата сума от физическите и юридическите лица е: 202 540 + 256 283 = 458 823 лв., 

колкото е и предвидената сума за план – сметка „Чистота” за 2018 г. 

Общата сума на предвидените приходи за 2018 г. е 458 823  лева. 

Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2017 г. и проекта за приходи 

през 2018 г. предлагам размера /в промил/ на таксата за битови отпадъци за Община Тервел 

за 2018 г. да не се променя, както следва: 

ВИД УСЛУГИ И КАТЕГОРИЯ НА ИМОТИТЕ 
ТАКСА В ПРОМОЛИ 

В ГРАДА В СЕЛАТА 

I.Сметосъбиране и сметоизвозване ТБО 

Нежилищни имоти 3,6 - 

Жилищни и вилни имоти 2 - 

II.Поддържане и експлоатация на депа за ТБО 

Нежилищни имоти 2,8 1,6 

Жилищни и вилни имоти 0,8 1,6 

III.Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

Нежилищни имоти 2 1,6 

Жилищни и вилни имоти 0,8 0,8 

 

За лицата подали декларация по чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и 

администрирането местните такси и цени на услугите на територията на община Тервел, 

според количеството на изхвърляните отпадъци предлагам да се определи годишен размер 

за контейнер – 120 лв./бр. и за кофа са смет – 60 лв./бр.  за дейността сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Разпределението на остатъка от такса битови отпадъци за 2017 г., ще Ви бъде 

предложено за одобрение при приемането на бюджета на Община Тервел за 2018 г.  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17, ал.1 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Тервел, предлагам на Вашето внимание за одобрение План-сметката за размера на 

разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депа за ТБО и 

чистотата на териториите за обществено ползване на Община Тервел за 2018 г.  
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Приложения:  

1. Приложение №1 (План – сметка по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.) 

2. Проект на решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: …………………. 

ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ 

Кмет на Община Тервел 
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ТЕРВЕЛ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ 

ИНЖ. ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

 

 

ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по дейност 

“Чистота” през 2018 г. 

 

 

 

На основание  чл. 114, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация при Община Тервел мандат 2015 – 2019 г., чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от 

ЗМСМА, в съответствие с  чл. 66 , ал. 1 от ЗМДТ,  

 

 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

  

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с  чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ,  

Общински съвет град Тервел, РЕШИ: 

 

1. Одобрява План-сметката за дейност “Чистота” през 2018 г., включваща 

необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

- проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на  битови отпадъци, включително и 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване ; 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на община Тервел:_____________________ 

ПЖ                                     /инж. Живко Георгиев/ 
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Приложение № 1  
ПЛАН - СМЕТКА 

Дейност “Чистота” – 2018 г. 
 

I. Приходи                                          

1.1 Такса смет  - 458 823 лв. 

1.2 Салдо   - 0                                             

 

ІІ. Разходи   - 458 823 лв. 

 

№ Разходи ПЛАН 

 

1. Работна заплата 225 300 

2. Осигурителни плащания   39 623 

3. Материали 28 000 

3.1 Резервни части 10 000 

3.2 Работни инструменти, помощни средства 3 000 

3.3 Кофи за смет тип МЕВА  15 000 

4. Горива смазочни материали   102 200 

4.1 Сметосъбиране на кофи и “Бобри” 16 000 

4.2 Сметосъбиране на контейнери с ГАЗ -53 6 000 

4.3 Сметосъбиране с трактор ТК80 11 000 

4.4 Извозване на отпадъци до Регионалното депо в 

с.Стожер 

6 500 

4.5 ГСМ за управленски услуги 1 700 

4.6 Почистване със сметосъбирачна машина 9 000 

4.7 Почистване на зелени площи и паркове 21 000 

4.8 Почистване с автовишка 1 000 

4.9 Почистване на нерегламентирани сметища 30 000 

5. Други разходи за външни услуги 39 000 

5.1 Поддържане на техника и контейнери 3 000 

5.2 Други външни услуги 6 000 

5.3 Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 10 000 

5.4 Заплащане на такса за обезвреждане на неопасни 

отпадъци на регионалното депо в с.Стожер 

17 000 

5.5 ДДС по чл.163а от ЗДДС 3 000 

6. Текущ ремонт 8 000 

6.1 Зимно дежурство и снегопочистване на тротоари и 

пешеходни зони 

8 000 

7. Данъци за МПС и застраховки 7 000 

7.1 Застраховки 5 000 

7.2 Данъци и такси 2 000 

8. Ел. енергия 6 000 

9. Вода 2 000 

10. Дърва за отопление 1 700 

 ОБЩО: 458 823 

 


