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ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО
ТРЕТИРАНЕ, ТЕТИРАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И
ИНСТАЛАЦИИ, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ
ОБРАЗУВАНИЯ В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси, се уведомяват всички заинтересовани, че Кметът на Община Банско
предлага Общински съвет- Банско да приеме решение, с което да одобри план-сметка за
необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за
2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и
тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на
дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на
размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.

МОТИВИ:
Финансовия анализ на извършваните от Общината дейности по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места и селищните образувания в общината, установи дисбаланс между
приходите от Такса битови отпадъци (ТБО) и направените разходи за тези дейности. При сто
процента събираемост на облога за 2020 г. тези приходи ще покрият едва около 66 на сто от
одобрените разходи по приетата с решение на Общински съвет - Банско план-сметка по чл. 66 от
ЗМДТ за годината. За покриване на останалата част от разходите по план-сметката се разчита на
приходи от стари несъбрани вземания-недобори. За получаването на голяма част от тях се
използват законови процедури за принудително събиране по ДОПК, но често процедурите
продължават във времето извън бюджетната година. Въпреки предоставените възможности на
задължените лица за плащане на дължимите такси по различни начини: на каса, в банка, по
интернет и чрез офиси на „Изипей“, и образуваните дела за принудително изпълнение, приходите от
ТБО получени през годината са недостатъчни да покрият основните разходи по план-сметката и
ежегодно увеличаващите се обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Преодоляването на съществуващия дисбаланс налага при формиране на размера на таксата за
битови отпадъци за текущата година, при същата основа (данъчна оценка), да се промени
разпределението в промилите за да може текущия облог да покрива изцяло планираните разходи в
план-сметката за съответната година. Това изискване е и в синхрон с разпоредбата на чл.7, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ): „Местните такси се определят въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата“.
При определяне размера на таксите Общинският съвет е необходимо да спазва следните принципи
съгласно чл. 8, ал.1 от ЗМДТ:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. В
изпълнение на същите предлагам промени в размера на промилите при изчисляване на
таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Във връзка с горното и на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
таксата битови отпадъци за 2021 г. следва да 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 се определя за всяка услуга по отделно, респ. такса битови отпадъци
се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги:
- 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 обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управлението на отпадъците;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране
и транспортиране, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в община Банско през 2021 г. е изготвен въз основа на анализ
на разходите за дейностите към м. септември 2020 г., прогнозните разходи относно сключени
договори за възлагане изпълнението на обществени поръчки на дейностите по организирано
сметосъбиране и транспортиране, почистване на улични платна и територии за обществено
ползване, очакваните разходи за сепариране на битовите отпадъци, както и стойностите на
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Заповед № 09-20-354 от
29.10.2020 г. с която са определени границите на районите на територията на община Банско,
включени в системата на организирано поддържане на чистотата и приложимата нормативна
уредба, уреждаща материята – Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на
отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредба за определяне и
администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Банско.
Съгласно предложеният проект на план-сметка, необходимите средства за предоставяне на
услугите по сметосъбиране и транспортиране, поддържане и експлоатация на депо, както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Банско през 2021 г.
са общо в размер на 3 572 685 лв. както следва:
1.
Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Банско –
предвидените средства са в размер на 1 183 700 лв.
2.
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидени са средства в
размер на 985 375 лв.
3.
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. 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 17,80 лв/тон. За депониране на битови отпадъци размера е 27,80 лв. на
тон отпадък. Планираните разходи за заплащане на отчисленията и депонирането на битови
отпадъци са изчислени съобразно осредненото количество отпадъци, предадени за депониране
през последните три години, което е 11 000 т - предвидените средства са в размер на 1 403 600 лв.

С оглед изложеното предлагам разпределението на промилите за отделните услуги да бъде, както
следва:
1. За жилищни имоти в гр. Банско:
- Сметосъбиране и транспортиране– 0,1 ‰

- Поддържане и експлоатация на депо – 0,1 ‰
- Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,1 ‰
2.

За жилищни имоти в гр. Добринище:
- Сметосъбиране и транспортиране – 0,9 ‰
- Поддържане и експлоатация на депо – 1,3 ‰
- Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,8 ‰

3. За жилищни имоти в селата от Местенски район:
- Сметосъбиране и транспортиране – 1,5 ‰
- Поддържане и експлоатация на депо – 1,5 ‰

4. За нежилищни имоти на територията на цялата община:
- Сметосъбиране и транспортиране – 0,9 ‰
- Поддържане и експлоатация на депо – 1,3 ‰
- Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,3 ‰
5. Когато такса битови отпадъци се определя според вида и броя на използваните съдове, т.е
според количеството за едно извозване
- за 1 бр. кофа/0,11 куб.м./ - 2,96 лв., в т.ч. за събиране и транспортиране на битови отпадъци –
1,05 лв., за обезвреждане в депа – 1,91 лв.
- за 1 бр. контейнер /1,1 куб.м./ - 29,60 лв., в т.ч. за събиране и транспортиране на битови
отпадъци – 10,50 лв., за обезвреждане в депа – 19,10 лв

Заинтересованите лица и организации могат да участват в одобряването на План – сметката на
община Банско, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени
предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Община Банско на
адрес гр. Банско пл. Никола Вапцаров № 1, в едномесечен срок, считано от датата на
оповестяване на Проекта на план - сметката.
Настоящият проект да се оповести на интернет-страницата на Община Банско на основание чл.
66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за План - сметката и с
цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на План - сметката в сградата на
Общинска администрация на Община Банско или от публикуваните по-долу приложения.
Приложения:

Приложение № 1
План сметка за приходите от такса битови отпадъци за 2021 г.
1.

Очаквани приходи от такса битови отпадъци по облог за 2021 г.

2 418 661

2.

Прогнозен преходен остатък на 01.01.2021 г

1 154 024

Общо :

3 572 685

План-сметка за необходимите разходи за
дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ
Наименование на
услугата/дейността

І.

1.
2.
ІІ.

1.

Едини Общо
Мерна единица/ чна
лева
цена
Количество

„Сметосъбиране и транспортиране“
Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци, включително торби,
стикери, съдовете за биоотпадъци, за
домашно и квартално компостиране за
домакинствата и на съдове за разделно
събиране за административните сгради и
за сградите на учебни заведения, болнични
заведения, заведения за социални услуги,
културни институции и други обществени
сгради на бюджетна издръжка.
Контейнер с вместимост 1100 л.
100 бр.
Кофи с вместимост 120 л.
700 бр.
Всичко:
Събиране, включително разделно на тон/км
битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им.
Събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на
граждани и предприятия, попадащи в
границите на организираното сметосъбиране
и транспортиране

-

25 800
25 620
51 420

891 170

2.

ІІІ.

1.
2.

ІV.

1.

2.
3.

4.

5.

ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС

241 120

Всичко:
Всичко за сметосъбиране и транспортиране:
„Обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения“
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране,
анаеробно разграждане и друго третиране
и оползотворяване на битови отпадъци,
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците.
11 000 т.
Отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за
управление
на
отпадъците
Депониране
и съхранение на битови
отпадъци;
Всичко:
„Чистота на териториите за обществено
ползване“

1 132 290
1 183 710

Почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
Почистване на улици, площади, алеи,
междублокови
пространства,
обособени
детски площадки, паркове, гробищните
паркове – метене, машинно и ръчно миене,
събиране, извозване на отпадъците,
Почистване на нерегламентирани сметища;
Почистване на дъждоприемни канали и
шахти, подлези, както битовите отпадъци на
речни корита, дерета и други в рамките на
населеното място;
Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от
зелената система в населеното място
(паркове, градини, зелени площи) –
почистване, пръскане, косене на трева и
други.
За дейността почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
се включва персонала (работна заплата,
осигуровки, работно облекло и други), за
техника (закупуване, амортизация, гориво,
смазочни материали и други), за материали
(препарати, пясък, сол, луга и други)
Всичко:

1 097 800
305 800
1 403 600

452 441

15 000
18 762
000

29 372

469 800

985 375

Общо за всичките дейности

3 572 685

Очаквани резултати от приемане на изменения в промилите на ТБО
Очаква се промените да доведат до увеличаване на приходите от такса битови
отпадъци както и по-качествено изпълнение на услугите свързани с дейностите по
чистотата на територията на Община Банско.
Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:
За прилагане на новите промени за изчисляване на такса битови отпадъци не са
необходими допълнителни финансови и други средства.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за горните промени касаят подзаконов нормативен акт, поради
което съответствието им с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите
на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,
свързани с тази материя.

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

