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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с 

чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне 

размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На Вашето внимание е предоставена за обсъждане и одобряване план-сметка за приходите и 

разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на 

депо за ТБО за 2015 г. 

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), общинският съвет определя местните 

такси, в това число и таксата за битови отпадъци. Чл.66, ал.1 регламентира, че 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 

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

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 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. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, размерът на таксата се определя в левове според 

количеството на битови отпадъци. Когато не може да се установи количеството отпадъци по 

ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху 

основа определена от общински съвет, която не може да бъде данъчната оценка на 

недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена (в сила от 01.01.2015 

г.). 

Съгласно § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗМДТ, до 30 юни 2014 г. 

Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република 

България следваше да разработи Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите 

разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата 
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за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67. 

Поради ред причини, това не се случи. Така общините сме поставени във фактическа и 

правна невъзможност да определим таксата за битови отпадъци за 2015 г. според 

действащата редакция на ЗМДТ поради липсата на методика. 

На 30 октомври т.г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение на ЗМДТ, 

който, ако бъде приет, ще реши този проблем. Предлага се удължаване на срока за 

разработване на Методиката до 30 март 2015 г., а срокът за влизане в сила на чл. 67, ал. 2 да 

бъде удължен - от 1 януари 2016 г. 

Съгласно действащите норми към момента (чл. 67, ал. 1) размерът на таксата се определя 

според количеството на отпадъците, като само по изключение (чл. 67, ал. 2), когато не може 

да се установи количеството на битовите отпадъци, може да се определи на ползвател или на 

база, определена от общински съвет. Настоящото предложение се базира именно на тази 

практика, ползвана и в последните години, като с голяма степен на сигурност може да се 

предположи, че до гласуването му в Общински съвет, ще бъде прието предложеното 

изменение на ЗМДТ. 

Със Заповед № РД.02.05-689 / 28.10.2014 г. на кмета на община Елена са определени 

границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на 

територията на община Елена през 2015 година. От 2015 г. по желание на жителите на с. 

Петковци, населеното място е включено в обхвата на организираното сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Цените за обслужването на отделните съдове за битови отпадъци за 2015 г. са определени в 

Приложение № 4 към настоящето предложение, като при ценообразуването са включени 

разходите по чл.66, ал.1, т.т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ, а именно:  

- за осигуряване на съдове за битови отпадъци; 

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата; 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. 

Приложение № 1 към настоящето предложение представлява план-сметка за приходите и 

необходимите средства по смисъла на чл.66, ал.1 от ЗМДТ. План-сметката показва, че 

размерът на необходимите средства за 2015 г. е 440 275 лв. 

Разпределението по отделните видове разходи на план-сметката за 2015 година е както 

следва: 

1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци в размер на 18 000 

лв. (запазва се размера от 2014 г.) 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер на 162 903 лв. Тук са включени 

разходите за фирмата изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка 

„Глобъл Клинър" ООД (до 16.10.2015 г.) в размер на 121 113 лв., както и разходи, които 

се очаква да бъдат извършени след тази дата в размер на 34 790 лв. Последната сума е 

прогнозна, калкулирана с отчитане цените на горивата, минималната работна заплата и 

други ценообразуващи фактори.  

3. Разходи  за обслужване на контейнерите с вместимост 4 м
3
 в размер на 7 000 лв. (за 2014 

г. този размер беше 5 000 лв., които се оказаха недостатъчни) 
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4. 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 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 164 800 лв.  

- Размер на отчисленията по Закона за управление на отпадъците за 2015 г. – общо 

127 000 лв., от които 112 000 лв. по чл. 64 и 15 000 лв. по чл. 60 (намаление с 64 000 лв. 

по чл.64 спрямо 2014 г. поради подписване на договор по проекта за изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. В резултат на 

това, няма да заплащаме отчисленията по чл. 64 от ЗУО в двоен размер. За 2015 г., 

отчисленията ще бъдат в размер на 28 лв. на тон депониран отпадък) 

- Разходи за мониторинг на депо за ТБО, в размер на 4 000 лв. (намаление с 1 000 лв. 

спрямо 2014 г.) 

- Разходи за изготвяне на работен проект за закриване на сметище гр. Елена, в размер на 

18 000 лв. (нов разход, еднократен за 2015 г.) 

- Разходи за извършване на морфологичен анализ, съгласно чл.8, ал. 6 от Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъци, в размер на 4 000 лв. (нов разход, еднократен за 2015 

г.; сумата съответства на процентното разпределение, с което община Елена участва в 

Сдружението за управление на отпадъците – Регион Велико Търново) 

- Разходи за изготвяне на регионална програма за управление на отпадъците, в размер на 

1 500 лв. (нов разход, еднократен за 2015 г.; сумата съответства на процентното 

разпределение, с което община Елена участва в Сдружението за управление на 

отпадъците – Регион Велико Търново) 

5. Разходи за отпечатване на уведомителни писма в размер на 4 000 лв. (запазва се размера 

за 2014 г.) 

6. Разходи за почистване на уличните платна, парковете и другите територии за обществено 

ползване в населените места в размер на 67 572 лв., в това число: 

6.1. Разходи за фирмата изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка 

„Глобъл Клинър" ООД  (до 16.10.2015 г.) в размер на 59 072 лв.; 

6.2. Разходи за Община Елена в размер на 31 500 лв., включващи: 

- Разходи след 16.10.2015 г. (когато изтича срока на договора с изпълнителя „Глобъл 

Клинър" ООД) в прогнозен размер 8 500 лв. 

- Разходи за миене на улици в размер на 8 000 лв.(запазва се размера от 2014 г.) 

- Разходи за работещите по програми за временна заетост и за почистване 

нерегламентирани сметища  в размер на 15 000 лв. (запазва се размера от 2014 г.) 

За реализиране на планираните дейности и разходи през 2015 г., са необходими средства в 

размер на 440 275 лв., или намаление спрямо 2014 г. с 39 500 лв. (479 775 лв. срещу 440 275 

лв.). 

Въпреки очакваното намаление в разходната част, предлагам запазване размера на 

промила, както и цената за обслужване на съдовете за отпадъци, спрямо 2014 г. 

Мотивите ми за това са следните: 

Очакваните приходи в размер на 417 340 лв. не могат да обезпечат необходимите разходи, 

като се очертава недостиг в размер на около 23 000 лв., който ще трябва да се покрие от 
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преходния остатък. За информация - и за 2014 г. беше предвидено ползване на средства от 

преходен остатък за покриване на разликата между постъпили приходи и извършени 

разходи, като очаквания размер на намаление на преходния остатък беше около 62 000 лв. По 

данни към момента на внасяне на настоящото предложение, ползвания преходен остатък в 

рамките на 2014 г. е около 12 000 лв., а към края на годината в резултат на очаквани 

постъпления се очаква да намалее под 10 000 лв. В абсолютен размер, към края на 2014 г. 

очакваме преходен остатък около 134 000 лв. Но предвид това, че липсва яснота относно 

предстоящата за приемане Методика, както и поради очакваното преминаване към 

депониране на отпадъците на изграждащото се регионално депо, намирам за разумно 

преходния остатък да се изразходва максимално икономично. За целта, и през 2015 г. 

общинската администрация ще продължи с действия по принудително събиране на 

просрочените вземания, като същевременно се отнасяме с разбиране към гражданите и 

предприятията в затруднено положение и допускаме разсрочване на задълженията в разумен 

срок. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Общински такси", раздел първи „Такса за битови 

отпадъци" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена (НОАМТЦУ), Общински съвет - Елена: 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 15, ал. 2 от НОАМТЦУ за 

необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на 

битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване през 2015 г. 

съгласно Приложение № 1 към настоящето решение; 

2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2015 г., 

включващи разходите по осигуряване на съдове за битови отпадъци; събиране на 

битови отпадъци и транспортирането им до депата; проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци и обезвреждането им, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 

16, ал. ал. 1 и 2 от НОАМТЦУ съгласно Приложение № 4 към настоящето решение. 

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2015 г. в промил поотделно за 

всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 

16, ал. 1, т. 2; ал. 4 и ал. 5 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 2 към настоящето 

решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


