На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Тервел уведомява всички
заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт
за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за
2021 г.
В съответствие с изискванията на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община
Тервел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или
други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66
от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване. За осигуряване на дейностите по управление на отпадъците и поддържане на
чистотата в териториите за обществено ползване в план-сметката за 2021 г. са предвидени
средства в размер на 728 785,00 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета
на Община Тервел до Общинския съвет – Тервел, относно: приемане на план сметката за
разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по
издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и
възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: tervel2007@abv.bg или в деловодството
на Общинска администрация - Тервел, на първия етаж в сградата на общината, в
едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Тервел
на основание чл. 66, ал. 1, от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за
административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на
общия административен акт в сградата на Общинска администрация - Тервел или от
публикувания по-долу проект за решение.
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МОТИВИ
Относно: Приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на
таксата за битови отпадъци в Община Тервел за 2021 г.
Към предложената План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на
таксата за битови отпадъци в Община Тервел за 2021 г., прилагам следните мотиви:
Причини, които налагат приемането:
Съгласно чл.66 от ЗМДТ, преди приемането на бюджета за следващата година, е
необходимо да се установят средствата, необходими за извършване на услугите по събиране
и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждането на битовите отпадъци и
поддържането на териториите за обществено ползване в населените места в общината. С
настоящата План сметка за дейност „Чистота“ са определени:






Разходите за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови
отпадъци, обезвреждането на битовите отпадъци и поддържането на
териториите за обществено ползване в населените места в общината;
Основата за изчисляване на таксата за битови отпадъци за физически и
юридически лица;
Размера на промила за такса битови отпадъци за 2021 г.
Актуализиране на план сметката.

Съгласно чл.8 от ЗМДТ, Общинският 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 услугите и повишаване
на качеството им и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.Съгласно ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от
общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места в общината. При определяне на таксата за
извършената услуга са взети предвид изискванията на чл.62 и сл. в раздела от ЗМДТ.
Съгл.чл.67,ал.1 от ЗМДТ, размерът на дължимата от ползвателите такса се определя в
левове, според генерираното от съответния ползвател количество на битовите отпадъци. А
според ал.2, когато не е възможно да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата може да се определи пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
В Община Тервел методът за определяне на количеството отпадък към настоящия
момент не може да се приложи на практика. Няма възможност да се измери количеството
генериран отпадък от всяко лице. Не може да се приложи и метод за брой ползватели на
услуга в даден момент, тъй като информацията за постоянен и настоящ адрес на
физическите лица е динамична. По тази причина е прието изчисляване на таксата на база
основа, определена от общинския съвет.
План сметката за дейност „Чистота“ за 2021 г. е разработена на база досегашната
основа, определена от Общински съвет Тервел, съгласно Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги в Община Тервел.
При изработване на План-сметка за дейност “Чистота“ и определяне размера на
таксата за битови отпадъци в Община Тервел за 2021 г., са спазени принципите на
2

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, проследимост, прозрачност,
съгласуваност, пропорционалност, стабилност и устойчивост.
Цели, които се поставят:
 Възстановяване разходите на общината по предоставяне на услугата;
 Справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от Общината;
 Постигане на балансираност между приходната и разходната част, свързани с
чистота, сметосъбиране и сметоизвозване;
 Подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното транспортиране;
 Географско разширяване на ареала на услугата.
Финансови средства, необходими за изпълнението:
Изпълнението на дейностите, разписани в План-сметката ще бъде финансирано с
приходи, събрани от внесена от задължените лица такса битови отпадъци и от други
собствени приходи на Община Тервел. Средствата, необходими за изпълнение на
услугите, включени в План-сметката през 2021 г. са в размер на 728 785,00 лв.
Очаквани резултати:







Разширяване на ареала на предоставяне на услугите, в частта им за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване с включването на селата Жегларци, Орляк, Зърнево
и Полковник Савово;
Увеличаване на количеството обезвреден чрез депониране отпадък, генериран в
Община Тервел;
Повишаване на качеството на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, и
обезвреждане на отпадъците, закриване на нерегламентирани сметища и поддържане
на чистота на обществените територии;
Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Изготвената План-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г. на Община Тервел е в
съответствие с действащото национално законодателство, като не противоречи на актове от
по-висока степен и на актове на Европейския съюз.
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕРВЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От
инж. Симеон Георгиев Симеонов
Кмет на Община Тервел
ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” и определяне размера
на таксата за битови отпадъци в Община Тервел за 2021година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.66 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци
се определя в годишен размер с решение на общински съвет въз основа на одобрена план –
сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на
битовите отпадъци.
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения
за оползотворяване и/или обезвреждането на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 Поддържането на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината,
предназначени за обществено ползване.
І. Разчет за разходи
1. Дейност „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битовите отпадъци”.
1.1. Осигуряване на съдове за съхранение на БО.
През 2020 г. Общината закупи и въведе в експлоатация допълнителни съдове за
съхранение на битови отпадъци – кофи за смет на обща стойност 4 620,00 лв. и контейнери
в размер на 35 616,00 лв.
За 2021 г. предвидените средства за подмяна на амортизирани съдове за битови
отпадъци са в размер на 22 996,00 лв.
Планирания разчет се дължи на необходимостта Община Тервел да се подготви за
разширяване на географския обхват на услугата през 2022 г. с включването на нови
населени места, след като през 2021 г. са обхванати селата Жегларци, Орляк, Зърнево и
Полковник Савово и подмяната на амортизирали съдове.
1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортиране им до общинското депо и
регионалното депо за третирането им.
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Извършването на услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци в
община Тервел се осъществява от дейност „Чистота” към общинска администрация.
За 2020 г. предвидените средства за тази дейност са в размер на 203 734 лв.
За 2021 г. предвидените средства за тази дейност са в размер на 233 360 лв.
В тази сума са включени възнагражденията и осигурителните плащания на
работещите, като е планирано увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2021
г. на 650 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, застраховки и управленски
разходи. При планирането са заложени цени на дизеловото гориво 1,80 лв. с ДДС и бензин
А95 – 1,85 лв. с ДДС, като се има предвид включването в автомобилния парк на дейност
„Чистота“ на новозакупен сметосъбиращ автомобил.
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за
оползотворяването и/или обезвреждането 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 2020 г.
предвидените средства за тази дейност са 260 325 лв.
За 2021 г. предвидената сума е 291 084 лв., в това число планираните средства за
отчисления по чл.60 и чл.64 са 72 573 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.
Новото през 2021 г. е промяната в посока увеличение за заплащане на дължимите
отчисления за 2021 г. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – от март 2020 г. от
69 лв./т. на 82 лв./т. през 2021 г., т.е увеличение на отчислението спрямо предходната
година с 18,5 %;
В тази дейност са планирани и средства за възнаграждения и следващите се
осигурителни вноски и други разходи, свързани с персонала на Претоварна станция в
гр.Тервел, както и издръжка на персонала за почистване и закриване на нерегламентирани
сметища в населените места. Разчетени са и разходи за горива, електроенергия и вода,
поддръжка на техника и оборудване, за данъци, такси, застраховски и управленски разходи.
През 2021 г. общината ще въведе за територията на гр.Тервел система за събиране на
строителни отпадъци в четири точки. Услугата се планира като безплатна за населението.
Отпадъците ще се извозват и рециклиране до регионално депо в с.Стожер, за което
общината ще заплаща такса на оператора на депото от 5,00 лв. на тон без ДДС и ще дължи
отчисленията по чл.64 от ЗУО.
Също през 2021 г. ще бъде въведено разделно събиране на алуминиеви кенчета от
напитки за територията на гр.Тервел, в пет точки.
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.
Изпълнението на услугите по почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и
други територии за обществено ползване в общината се извършва от дейност „Чистота” с
наличния персонал на дейност „Чистота“ при Община Тервел и кмета на населеното място.
В някои от селата в дейността се включват лица, заети по програми и мерки за заетост в
съответното населено място, както и лицата, които са подпомагани по чл.9 от Правилника
за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
За 2020 г. предвидените разходи за тази дейност са 154 855 лв.
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За 2021 г. за дейностите по поддържане чистотата на уличната мрежа, зелените
площи и терени, предназначени за обществено ползване са предвидени 181 345 лв. В тази
сума са включени възнагражденията и осигурителните плащания на работещите, като е
планирано увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2021 г. на 650 лв., както и
всички разходи за издръжка на дейностите: за горива, резервни части и услуги за
функционирането на косачки, храсторези и друго оборудване за поддържане на зелени
площи, за обезпечаване работата на метачка, товарен и лек автомобил за пренос на
оборудване в населените места, за застраховки и данъци.
Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2021 г. са 728 785,00 лв.
Разходите, включени в план – сметката за дейност „Чистота” са планирани на база
очакваното изпълнение на плана на приходите от такса битови отпадъци през 2021 г. със
сега действащите размери на ТБО, съгласно направените разчети и предвидено осигуряване
от други собствени приходи на покриване на разликата между необходимите разходи за
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на
Община Тервел за 2021 г. Очакваните приходи от такса битови отпадъци са в размер на
674 960 лв.
Разходите по бюджета на Община Тервел за дейност „Чистота” през 2021 са
посочени в приложение № 1 към докладната записка.
Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване, поради което предлагаме:
-

Такса за услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване”

В чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услугите на територията на Община Тервел е предвидена възможност всяко
данъчно задължено лице да подаде декларация, за определяне на такса битови отпадъци
според количеството. В този случай предлагаме таксата за услугите „Сметосъбиране и
сметоизвозване” за един брой контейнер тип „Бобър” да включва: За сметосъбиране и
сметоизвозване, при обслужване по график – 770 лв. годишно за един контейнер тип
„Бобър” с вместимост 1,1 куб.м., 2 545,00 лв. годишно за един контейнер с вместимост 4,0
куб.м. и за кофа за смет (в гр.Тервел ) - 140,00 лв. за брой.
За останалите данъчно задължени лица, които не са подали декларация в указания
срок и е невъзможно да се определи количеството на битовия отпадък, който всеки
ползвател на услугата изхвърля, на основание чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси предлагаме за тях основата за изчисляване размера на таксата за услугата
„Сметосъбиране и сметоизвозване” да бъде промил върху данъчната оценка за имоти на
физически лица и жилищни имоти на предприятия и промил върху по-високата между
данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищните имоти на предприятия -юридически
лица.
-

Такса за услуга „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения”

За данъчно задължени лица, които не са подали декларация за определяне на такса
битови отпадъци според количеството в указания срок и е невъзможно да се определи
количеството на битовия отпадък, който всеки ползвател на услугата изхвърля, и на
основание чл.67, ал.2 от закона за местните данъци и такси, предлагаме основата за
изчисляване размера на таксата за услугата „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или
други съоръжения” да бъде промил върху данъчната оценка за имоти на физически лица и
жилищни имоти на предприятия и промил върху по-високата между данъчната оценка и
отчетната стойност за нежилищните имоти на предприятия - юридически лица.
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Такса за услуга „Чистота на териториите за обществено ползване”
На основание чл.67, ал. 2 от закона за местните данъци и такси предлагаме основата
за изчисляване размера на таксата за услугата „Чистота на териториите за обществено
ползване” да бъде промил върху данъчната оценка за имоти на физически лица и жилищни
имоти на предприятия и промил върху по-високата между данъчната оценка и отчетната
стойност за нежилищните имоти на предприятия -юридически лица.
ІІ. Очаквани приходи
Прогнозният приход за 2021 г. от такса битови отпадъци е в размер на 674 960 лв.,
като предвидената сума за план – сметка „Чистота” за 2021 г. в размер на 728 785,00 лв.
включва предвидено осигуряване от други собствени приходи на покриване на разликата
между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите
за обществено ползване на територията на Община Тервел за 2021 г. и очакваните приходи
от такса битови отпадъци, в размер на 674 960 лв.
Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2020 г. и проекта за приходи
през 2021 г. предлагам размера /в промил/ на таксата за битови отпадъци за Община Тервел
за 2021 г. да е в следния размер:
ТАКСА В ПРОМИЛИ

ВИД УСЛУГИ И КАТЕГОРИЯ НА ИМОТИТЕ
В ГРАДА

В СЕЛАТА
В СЕЛАТА,
БЕЗМЕР,
С ИЗКЛ.НА
КОЧМАР,
БЕЗМЕР,
ЖЕГЛАРЦИ,
КОЧМАР,
ОРЛЯК,
ЖЕГЛАРЦИ,
ЗЪРНЕВО и
ОРЛЯК,
П.САВОВО ЗЪРНЕВО и
П.САВОВО

I.Сметосъбиране и сметоизвозване ТБО
Нежилищни имоти

3,6

2,4

-

Жилищни и вилни имоти

2,0

1,8

-

II.Поддържане и експлоатация на депа за ТБО
Нежилищни имоти

3,2

2,0

2,0

Жилищни и вилни имоти

2,0

2,0

2,0

III.Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
Нежилищни имоти

2,0

1,6

1,6

Жилищни и вилни имоти

1,0

1,0

1,0

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 запази годишен размер за
кофа са смет (в гр.Тервел) – 140 лв./бр., да се увеличи с 10 % годишния размер на таксата за
контейнер тип „Бобър“ 1,1 куб.м. – от 700 лв./бр. на 770 лв. на брой и да се въведе годишен
размер на такса за контейнер с вместимост 4 куб.м. – 2 545,00 лв. на брой за дейността
„Сметосъбиране и сметоизвозване“ и за дейността „Обезвреждане на битови отпадъци“.
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.62, чл.63, чл.66, ал.1 и чл.67 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 2021 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, Проектът за изменение на
План-сметка „Чистота“ е публикуван на интернет-страницата на Община Тервел в
законоустановения срок, преди нейното внасяне в Общински съвет Тервел.
Приложения:
1.
Проект на решение
2.
Приложение № 1 (План – сметка по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г.)
3.
Приложение № 2 (Размера на промила на такса битови отпадъци за 2021 г.)

Вносител: ………………….
инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ
Кмет на Община Тервел
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ТЕРВЕЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по дейност
“Чистота” през 2021 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци в
Община Тервел за 2021 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.63, чл.
66, ал. 1 и чл.67 от ЗМДТ,
ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.63, чл. 66, ал.
1 и чл.67 от ЗМДТ, Общински съвет град Тервел, РЕШИ:
1. На основание чл. 66, ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка на приходите и разходите за
дейност “Чистота”, съгласно справка Приложение № 1, покривани от постъпленията за
такса битови отпадъци за 2021 г. и от други собствени приходи на Община Тервел, както
следва:
1.1. Всичко разходи
- 728 785 лв.
В това число:
1.1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване
- 256 356 лв.
1.1.2. За обезвреждане на битови отпадъци
- 291 084 лв.
1.1.3. За чистота на териториите на обществено
ползване
– 181 345 лв.
2. На основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ определя основата за изчисляване на такса битови
отпадъци, както следва:
2.1. За физически лица и жилищни имоти на предприятия – промил върху данъчната
оценка на недвижимите имоти.
2.2. За нежилищни имоти предприятия - юридически лица – промил върху по-високата
между данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.
3. На основание чл.66, ал.1, във връзка с чл.62 от ЗМДТ определя размера на промила на
такса битови отпадъци за 2021 г. за физически лица и предприятия, юридически лица по
населени места, съгласно справка Приложение № 2.
4. На основание чл.67, ал.1, във връзка с чл.62 от ЗМДТ определя годишна такса за
услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване” и за услугата „Обезвреждане на битови
отпадъци“ за лицата, подали декларация по чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Тервел за един брой контейнер тип „Бобър” 1,1 куб.м. – 770 лв. годишно , за един
контейнер с вместимост 4 куб.м. – 2 545,00 лв. годишно и за един брой кофа за смет –
140 лв. годишно.
5. На основание чл.66, ал.1, т.4 във връзка с чл.62 от ЗМДТ определя размер на промила за
такса битови отпадъци за услугата “Поддържане на чистота на териториите за
9

обществено ползване“ за лицата, подали декларация по чл.17,ал.2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията
на Община Тервел съгласно справка Приложение № 2.
6. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения,
чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Тервел за
2021 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 674 960,00 лв., да се
изплати от други собствени приходи на Община Тервел.

Кмет на Община Тервел:_____________________
/инж. Симеон Симеонов/
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Приложение № 1

ПЛАН - СМЕТКА
Дейност “Чистота” – 2021 г.
I.

Приходи
1.1 Такса смет
1.1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване
1.1.2. За обезвреждане на битови отпадъци
1.1.3. За чистота на териториите на обществено
ползване
1.2 Салдо

-

0

ІІ. Разходи

-

728 785 лв.

№
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

-728 785 лв.
- 256 356 лв.
- 291 084 лв.
– 181 345 лв.

Разходи

ПЛАН

За събиране на битовите отпадъци и
транспортирането
им
до
инсталации
и
съоръжения за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци
За осигуряване на съдове за съхранение на битови
отпадъци
За персонал-възнаграждения, осигурителни и
социални плащания
За горива и поддръжка на техниката
За други разходи
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация,
закриване
и
мониторинг на депата за битови отпадъци и/или
други
инсталации
или
съоръжения
за
оползотворяването и/или обезвреждането на
битови отпадъци, включително отчисленията по
чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
За обезвреждане и депониране на отпадъците в
Регионално депо в с.Стожер и ДДС по чл.163 а от
ЗДДС
За отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО
За почистване и закриване на нерегламентирани
сметища
За персонал-възнаграждения, осигурителни и
социални плащания
За горива и поддръжка на техниката
За други разходи
Поддържане на чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места и селищните
образувания в общината, предназначени за
обществено ползване

256 356

22 996
168 560
58 800
6 000
291 084

19 843

52 730
55 000
137 753
16 080
9 678
181 345
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3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

За персонал-възнаграждения, осигурителни и
социални плащания
За горива и поддръжка на техниката
За горива, резервни части и услуги за
функционирането на косачки,храсторези и друго
оборудване за поддържане на зелени площи
За други разходи
ОБЩО:

113 170
19 675
40 000

8 500
728 785
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Приложение № 2

ТАКСА В ПРОМИЛИ

ВИД УСЛУГИ И КАТЕГОРИЯ НА ИМОТИТЕ
В ГРАДА

В СЕЛАТА,
В СЕЛАТА
С ИЗКЛ.НА
БЕЗМЕР,
БЕЗМЕР,
КОЧМАР,
КОЧМАР,
ЖЕГЛАРЦИ,
ЖЕГЛАРЦИ,
ОРЛЯК,
ЗЪРНЕВО и
ОРЛЯК,
П.САВОВО ЗЪРНЕВО и
П.САВОВО

I.Сметосъбиране и сметоизвозване ТБО
Нежилищни имоти

3,6

2,4

-

Жилищни и вилни имоти

2,0

1,8

-

II.Поддържане и експлоатация на депа за ТБО
Нежилищни имоти

3,2

2,0

2,0

Жилищни и вилни имоти

2,0

2,0

2,0

III.Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
Нежилищни имоти

2,0

1,6

1,6

Жилищни и вилни имоти

1,0

1,0

1,0
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