ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
За одобряване на план–сметка за 2020 година за дейностите по събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
Съгласно чл. 66, ал.3 от ЗМДТ Общинският съвет следва да определи таксата за
битови отпадъци за 2020 г., въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите
разходи за:
а) събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци;
б) 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) поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината,
предназначени за обществено ползване.
Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следните
раздели на разходната част:
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
В тази дейност са включени разходите за:
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им.
Събирането, транспортирането и предаване за обезвреждане на битови неопасни
отпадъци от населените места на община Бойчиновци, генерирани от домакинствата,
социални и обществени сгради, търговски обекти и съпътстващи производството
занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене до
регионално депо за отпадъци в Монтана е съгласно сключен договор ПО-2/02.05.2018 г.,
който е със срок 48 месеца, т.е. до 02.05.2022 г.

За 2020 г. предстоят плащания за дванадесет месеца по 9 798,59 лв. на месец, т.е. за
цялата година прогнозния разход е 117 583,08 лв.
1.2. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци
Ежегодно се налага ремонт на съдовете за съхранение на битовите отпадъци. За 2020
година се предвиждат средства в размер на 10 000 лв.

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
В тази дейност са включени разходите за:
2.1.Обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, които са
планирани, имайки предвид годишния тонаж на депонирания битов отпадък за 2018 г. е
1 913 тона, планираното количество депониран битов отпадък за 2020 г. е 1 900 тона.
Съгласно Решение №4, Протокол №1 от 12.01.2011 г. на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците за регион Монтана, размерът на обезпеченията по чл.60 от ЗУО
за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото възлиза
на 5,55 лв. на тон отпадък и планирания разход за обезпеченията по чл.60 е 10 545,00 лв.
2.2. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които са
планирани, като се има предвид отново годишния тонаж на депонирания битов отпадък за
2018 г. - 1 913 тона. Планираното количество депониран битов отпадък за 2020 г. е 1 900
тона и съгласно Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване на
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
единичната цена за 2020 г. е 95,00лв./тон, съответно планирания разход за отчисления по
чл.64 за 2020 г. е 180 500,00 лв.
2.3.Разходите за депониране и съхранение на битови отпадъци - съгласно договор с
„Регионално депо за отпадъци – Монтана” са планирани на база количества битови
отпадъци за депониране и съхранение и отново вземаме отчетения тонаж в Регионалното
депо за отпадъци – Монтана за 2018 година от 1 913 тона и на тази основа са планирани
1 900 тона и съответно разходите са:
- смесените битови отпадъци за сепарация - планираните за 2020 г. битови отпадъци
са 1 900 тона за сепарация с единична цена 17,98 лв./тон и планирания годишен разход за
сепарация е 34 162,00 лв.
- депонираните отпадъци от сепарация - планираните депонирани отпадъци от
сепарация за 2020 г. са 1 900 тона с единична цена 18,60 лв./тон и съответно годишен
разход за депониране от 35 340,00 лв.
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 2020 година се планират разходи за почистване на улици, площади, алеи,
обособени детски площадки, паркове, гробищните паркове – метене, събиране, извозване
на отпадъците в размер на 5 000 лв.
4. Планирани приходи
Приходът от §§ 27-07 такса битови отпадъци за 2015 г. е 174 184 лв., за 2016 г. е
171 013 лв., за 2017 г. е 176 437 лв., за 2018 г. е 176 919 лв и до м. октомври 2019 г. са
събрани 148 696 лв. и на тази основа плана за 2020 г. е 176 000 лв. Разликата от 217 130,08
лв. между разходите по план-сметката в размер на 393 130,08 лв. и планирания размер на

такса битови отпадъци от 176 000 е за сметка на други общински приходи, съгл. чл.8, ал.3 и
ал.4 от ЗМДТ.
5. По отношение на размера и основата на Таксата за битови отпадъци за 2020 г.
Ha ocнование чл.66, ал.l от ЗМДТ, такса битови отпадъци за 2020 г. се определя в
съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци, третирането им в депа или други съоръжения, както и
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се определя за
всяка услуга по отделно, респективно такса битови отпадъци се състои от три компонента,
включващи цената на съответната услуга.
С измененията на ЗМДТ (ДВ бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 1.01.2020 г., § 20. В сила от

3.11.2017 г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.-Министерският
съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ до 31 март 2021 г. и § 21. Изм. – ДВ, бр. 98 от
2018 г., в сила от 1.01.2019 г.-Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.) се регламентират

дългоочакваните промени в начина на определяне на таксата за битови отпадъци и по-точно
при определянето на нейната основа. С тези промени законодателят регламентира редът и
начина на определяне на основата за облагане с такса за битовите отпадъци, която от
01.01.2020 г. не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова
стойност или пазарната им цена. В измененията са посочени видовете основи, които
общинските съвети могат да определят за облагане на физически и юридически лица с
такса за битови отпадъци. До 31 март Министерски съвет следва да приеме наредба
относно реда за изготвяне на план-сметката.
Във връзка с горното, предлагам за 2020 г. размерите на таксата за битови
отпадъци, както и основата за нейното определяне да не бъдат променяни.
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.3 и ал.4, чл.66 и
разпоредбите в глава III, раздел I от ЗМДТ предлагам на Общинския съвет да вземе
следното
ПРОЕКТ НА Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от
ЗМДТ за 2020 г., съгласно Приложение 1.
2. Разликата между разходите по план-сметката и размера на таксата за битови
отпадъци е за сметка на общинските приходи.
3. Запазва размерите на такса битови отпадъци, както и основата за нейното
определяне.

Приложение №1
План-сметка на Община Бойчиновци за необходимите разходи за дейностите по чл.66,
ал.1 от ЗМДТ за 2020 г.
Мерна
Единична
Наименование на услугата/дейността
единица /
Общо лева
цена
количество
Събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталации и
1.
съоръжения за третирането им, както
и осигуряване на съдове за събиране
на битовите отпадъци
Събиране на битовите отпадъци и
1.1. транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането
12 месеца
9 798,59
117 583.08
Ремонт, подготовка за повторна
1.2. употреба, поправка на съдове за
съхранение на битови отпадъци
250 броя
40,00
10 000.00
Всичко:
127 583.08
Третиране на битови отпадъци,
необхванати в управлението на
масово разпространените отпадъци,
както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане,
2.
експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови
отпадъци и/или други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци
Обезпечения по чл. 60 от Закона за
2.1.
управление на отпадъците
1 900 тона
5,55
10 545.00
Отчисления по чл. 64 от Закона за
2.2.
управление на отпадъците
1 900 тона
95,00
180 500.00
Депониране и съхранение на битови
2.3.
отпадъци в т.ч.:
2.3.1. Смесени битови отпадъци за сепарация
1 900 тона
17,98
34 162.00
Смесени битови отпадъци за депониране
2.3.2.
и депониране на отпадъци от сепарация
1 900 тона
18,60
35 340.00
Всичко:
260 547.00
Поддържане на чистотата на уличните
платна, площадите, алеите, парковите
и другите територии от населените
3.
места и селищните образувания в
общината, предназначени за
обществено ползване
Почистване на улици, площади, алеи,
обособени детски площадки, паркове,
3.1.
гробищните паркове – метене, събиране,
извозване на отпадъците
5 000.00
Всичко:
5 000.00
Общо за всичките дейности
393 130.08

