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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. Георги Лапчев – кмет на община Царево

Относно: Одобряване на: план – сметка на приходите и разходите за дейностите
по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2022 година и определяне размера
на таксата за битови отпадъци по населени места за 2022г. на територията на община
Царево

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
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 Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл.
62 и следващите в раздела от ЗМДТ, както и изискванията на Закона за управление на
отпадъците.
Съгласно чл. 62 от ЗМДТ за услугите по сметосъбирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места,
се заплаща такса, размерът на която се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга
поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Съгласно чл. 66
от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за посочените в същата разпоредба дейности.
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На основание чл. 8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет
определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
„1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето 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.“
Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ размерът на таксата може и да не възстановява
пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общински
съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. Съгласно чл. 8, ал. 4 от
ЗМДТ в случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите
по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за
сметка на общинските приходи.
Услугите, които общината предоставя имат цена, а тя се определя въз основа на
разходи за различни дейности, чрез които се извършват тези услуги. Предложението на
общинска администрация за размера на таксата за битови отпадъци за 2022г. за населените
места от община Царево е да се запази на нивото на 2021г. Начинът на изчисляване на
размера на таксата за битови отпадъци в предложения проект на план-сметка по чл. 66, ал.
1 от ЗМДТ е съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в
съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета
на общината. На основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и чл.19 от ЗУО кметът на община Царево
е издал Заповед №РД-01-719/12.10.2021г., с която са определени районите, в които се
предоставя услугата сметосъбиране и сметоизвозване и честотата на предоставянето на
тази услуга.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
внасям за разглеждане и одобряване на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси за 2022 година и определяне размера на таксата за
битови отпадъци по населени места за 2022г. на територията на община Царево.
С разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 1 до т. 3 от ЗМДТ са посочени дейностите, които
подлежат на оценяване: 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 услугата по чл.62, т.1; третиране на битовите отпадъци,
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 ЗУО – за услугата по чл.62, т.2; поддържане на чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – за услугата по чл.62, т.3.
Предлаганата План - сметка включва планираните приходи от такса битови
отпадъци за 2022г. за гр. Царево и останалите населени места на територията на общината.
Същата включва необходимите разходи по дейности, както следва:
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или другите
съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
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2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците ;
3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии
от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за
обществено ползване.
В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, е
разработена съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.
Цялостното извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на
териториите за обществено ползване ще бъдат планирани по проекта на бюджет 2022 г.
във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, група
„Опазване на околната среда” , в дейност „Чистота”. Текущите разходи са определени
съгласно ЕБК за 2022 година.
Общата сума на план сметката за 2022 година по видовете услуги и населените
места е в размер на 3 910 000 лева. Компонентите, които формират разходната част на
план сметката са:
I.
РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ:
➢ 1 000 000 лева - за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни
и нежилищни имоти на граждани и предприятия попадащи в границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване, както и за почистване на
нерегламентирани сметища.
➢ 8 500 лева – за разделно събиране на отпадъците
➢ 220 000 лева - за дължимо ДДС, които общините сами си начисляват за някои от
дейностите на основание чл.163а от ЗДДС
II. РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ
СЪОРЪЖЕНИЯ:
В този компонент влизат разходите за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО,
съгласно Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:
➢
3 560 лева - за обезпечения по чл. 60 от ЗУО, определени с Наредба
№7/19.12.2013 год. на МОСВ. Размерът на обезпеченията за 2021г. е 0,48лв. на тон
депониран отпадък.;
➢
606 960 лева - за отчисленията по чл. 64 от ЗУО. Съгласно Наредба
№7/19.12.2013 на МОСВ. За 2021 год. размера на отчисленията е 82,00 лв. на тон
депониран отпадък.;
➢
5 000 лева - за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Съгласно Наредба
№7/19.12.2013 на МОСВ изм. и доп., ДВ бр. 26/22.03.2020 година. За 2022 год.
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размера на отчисленията е 95,00 лв. на тон депониран строителен отпадък.
Отчисленията се предоставят на РИОСВ;
➢
148 000 лева - за услугата „Депониране и съхранение на битови отпадъци в
регионално депо за неопасни отпадъци – Равадиново", община Созопол.
II. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ:

ЧИСТОТАТА

НА

ТЕРИТОРИИТЕ

ЗА

- 1 918 500 лева - за услугата „Поддържане чистота на обществените територии”, в
която са включени разходите:
- почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени
детски площадки, градски паркове, гробищни паркове – метене, машинно и ръчно
почистване и миене, събиране и извозване на отпадъците, /в т.ч. трудови разходи – заплати
и възнаграждения на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодател,
издръжка за дейностите по опазване на околната среда – стопански инвентар, облекло,
лични предпазни средства;
- почистване на нерегламентирани сметища;
- почистване от битови отпадъци на сервитутни зони, обслужващи общински имоти
/Сервитутна ивица - Част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническа
инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на
застрояване и ползване на поземлен имот/;
- почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от
допълнително почистване на територии за обществено ползване /пролетно, есенно и
зимно извънредно/;
- почистване на дъждоприемни канали и шахти, както и битовите отпадъци на
речните корита, дерета и др.;
- обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населените места
/паркове, градини, зелени площи/ - почистване, дезакаризация и дезинфекция, косене на
трева и др.
По-голямата част от тези разходи са за възнаграждения и осигурителни плащания,
които са зависими от размера на минималната работна заплата и осигуровките от
работодател, както и за издръжка на дейностите. Проектът на план-сметката е изчисляван
при действаща минимална работна заплата 650,00лв. и увеличение на 710.00лв. от
01.04.2022г. съгласно Проекта на Бюджет за 2022г.
С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по
План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план –
сметка за 2022 г., съгласно Приложение 1 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
подадат в деловодството в сградата на Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ №
36 или на електронна поща на общината: tsarevo@gmail.com
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Във връзка с гореизложеното предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „а“; чл. 62 и чл. 66, от ЗМДТ и чл.25, ал.1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Царево Общински съвет - гр. Царево да обсъди и вземе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Одобрява план-сметката на разходите за услугите, свързани със събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията
по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в
Общината за 2022 година в размер на 3 910 000 лв. в това число:
1. Стойност на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2022г., в т.ч. за:
1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места - 1 228 500 лева.
1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места - 763 520 лева., в т.ч.
Средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г., в размер на 610 520лв.
1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени места - 1 918 500лева
2. Разпределение на разходите от план-сметката в бюджета на общината за
2022 г. по позиции от ЕБК:
- в дейност 623 „Чистота“ – 3 151 000 лв.
- по § 61-00 за отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО – 610 520 лв.
- по § 93-36 за отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО – 5 000 лв.
- по § 37-00 за дължимо ДДС – 220 000 лв.
3. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса
битови отпадъци и други общински приходи.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на община Царево
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Приложение № 1

ОБЩИНА ЦАРЕВО
План-сметката за приходите и разходите в дейност "Чистота" за 2022 г.
по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси
Планирани приходи за 2022 г., при запазване размера на такса битови отпадъци в
т.ч.:
- от такса битови отпадъци за текущата година (лв.) в т.ч.:
от населението /ФЛ/ - 792 000лв.
от предприятия и фирми /ЮЛ/ - 2 508 000лв.
- други общински приходи (лв.), на основание чл.66, ал. 4 от ЗМДТ

3 910 520
3 300 000
610 520

Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
за 2022 година
1. Стойност на план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г. (лв.), в т.ч.:
1.1. За събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им (лв.)
1.2. 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, в т.ч. средства от отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление
на отпадъците за 2021 г. в размер на 610 520 лв.

3 910 520

1 228 500

763 520

1.3. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване (лв.)

1 918 500

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на
общината за 2022 г. по позиции от ЕБК:

3 910 520

2.1. За разходи в местна дейност 623 "Чистота"

3 151 000

2.2. По § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците

610 520

2.3. По § 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото

5 000

2.4. По § 37-00 - за данък добавена стойност

220 000

Изготвил: Директор "АПОБФ" - Мила Стоянова
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