АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336 /64468 ; ФАКС:0336 /63119

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg

Проект
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПЪРВОМАЙ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОТНОСНО: Одобряване на План - сметка за приходите и необходимите разходи на
Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и
приемане План–сметка за 2021г. за приходите и разходите за дейностите по управление на
отпадъците на територията на Общината, включващи 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.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са
регламентирани в глава трета, раздел І от Закона за местните данъци и такси.
На основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.17 от Наредбата за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай, се
предлага да бъде обсъдена и одобрена План - сметка за необходимите разходи за битови
отпадъци през 2021 г.
Тя включва планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за всички населени
места от Общината, а необходимите разходи по дейности са както следва:

осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането 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
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
План - сметката е изготвена за територията на цялата община – приложение №1, като
са посочени конкретните стойности по видове дейности и по населени места.

Съгласно чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се определя в
левове според количеството битови отпадъци, а когато това количество не може да бъде
установено, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално
върху основа, определена от общинския съвет. С разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ се
установява основен критерий за начисляване на таксата, а именно - количеството битови
отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на дължимата такса според броя на
ползвателите или върху определена от общинския съвет основа.
Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на
основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и чл.18, ал.2 от
приетата от Общински съвет гр. Първомай Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.
Икономическата обосновка на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
поддържане чистота на териториите за обществено ползване е разработена съгласно приетата
и действаща към момента нормативна уредба.
Предвидените разходи към план - сметка за 2021 г. са сума от следните пера:
1. Разходи за заплати, осигуровки и други плащания за персонала;
2. Разходи за облекло ;
3. Разходи за резервни части, гуми и материали;
4. Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия;
5. Разходи за външни услуги и депониране на отпадъци;
6. Разходи за текущи ремонти;
7. Разходи за застраховки;
8. Разходи за винетни/тол такси и др. ;
9. Разходи за данък МПС;
10. Разходи за основен ремонт на автомобили и придобиване на ДМА;
11. Разходи за ДДС;
12. Разходи за отчисления и обезпечения;
За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулярно извършване на
описаните по-горе разходи. За финансирането им са необходими средства в размер на
1 714 678 лв. Очакваните постъпленията от ТБО за 2021 година са изчислени при
непроменен размер на промилите и актуализирани отчетни стойности и данъчни оценки на
недвижимите имоти - приложение №2 .
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се
осъществяват от служители на дейност „Чистота” към Общината. Въведено е организирано
сметосъбиране във всички населени места.
Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на общината и честотата
на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2021 г. са определени съгласно чл.63,
ал.2 от ЗМДТ със Заповед № РД-15-639/21.10.2020 г. на кмета на община Първомай.
От месец юли 2009 година след Заповед № РД-143/16.07.2009 година на директора на
РИОСВ Пловдив е преустановено експлоатацията на Общинското депо в местността
„Кошитско юртвето” с оператор Община Първомай. С Решение №572 /22.07.2009 година на
Общински съвет Асеновград е дадено съгласие Община Първомай да депонира битови
отпадъци на общинско сметище в местността „Капсида” град Асеновград срещу заплащане.
От ноември 2013 година функционира „Регионален център за обезвреждане на твърди битови
отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”, където община
Първомай депонира отпадъци, а от 2018г. е одобрен и проект по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.006 „ Втора
комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОП
„Околна среда 2014-2020 г.” с бенефициент община Асеновград, а община Първомай е
партньор.

План-сметката за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, определена в чл.18,
ал 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Първомай.
С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 година.
I . Приходна част:
Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите
и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване за 2021 г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци.
Контролът по прилагането на План-сметката се осъществява от определени за това
служители на Община Първомай, в рамките на техните задължения.
По план за 2021г. се предвиждат приходи в размер на 1 714 678 лв, подробно
посочен по населени места в Приложение № 1.
II. Разходна част:
Разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за:
1. Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Първомай
– предвидените средства са в размер на 744 800 лв., от които:
- Сметосъбиране и сметоизвозване-673 300 лв.;
- Закупуване на съдове- 56 500 лв.
- Придобиване на ДМА -15 000 лв.
2.Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидени са средства в
размер на 440 614 лв.
3.Планираните разходи за заплащане на отчисленията по чл.64 и обезпечението по чл.60 от
ЗУО са в размер на 529 264 лв.
Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък за
2021г. е 82 лв./тон, разписан в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци. През 2020г. до месец март тази стойност бе 95лв., а след това
променена на 69 лв. За 2021г. е предвидено и включено увеличението от 13 лв.на тон .
Обезпечението по чл.60 от ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране,
покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на
депото и е в размер на 0,87 лв/тон.
Съгласно чл.66, ал.7 от ЗМДТ обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се
включват в план-сметката като разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат
на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните средства от обезпеченията
по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за
битови отпадъци от общини, са друг източник на финансиране на разходите от план-сметката
в годината на извършване на съответния разход. Горната разпоредба кореспондира и с чл.17,
ал.1, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Първомай, а именно: таксата се определя в годишен размер
за всяко населено място с решение на Общински съвет Първомай въз основа на одобрена
план-сметка, включваща необходимите 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 ал. 2 и 64 ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови
отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на
услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други

съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Размерът на таксата е определен за всяка услуга поотделно, респ. такса битови отпадъци се
състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на
отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената план-сметка за
съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения
на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване.
С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по Плансметката и в изпълнение на чл.66, ал.1 и 2 от АПК, настоящата План – сметка е публикувана
на интернет страницата на общината.
В едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото
си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата.
Писмени предложения и възражения могат да се подават в Център за услуги на гражданите в
сградата на общинска администрация, гр.Първомай, ул. Братя Миладинови-юг №50, или на
електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ, чл.
17, ал. 1 и чл.18, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Първомай, предлагам Общинският съвет –
Първомай да приеме и одобри План - сметка за приходите и необходимите разходи на
Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ, чл. 17, ал. 1 и чл.18, ал.2
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Първомай Общински съвет град Първомай одобрява План - сметка за
приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по чл.66, ал.1 от
ЗМДТ за 2021 г.
Приложения:
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
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