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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
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МЕХМЕДАЛИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от

НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Относно: Одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи
и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено
ползване в населените места и селищните образувания и определяне размера на
таксата за битови отпадъци на територията на община Джебел през 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 66, ал.1, чл.67 от Закона за местни данъци и такси и чл. 20 от
НОАМТЦУ на територията на Община Джебел, предлагам на Вашето внимание за
обсъждане и одобрение план – сметка за приходите и разходите за дейностите по
управление на отпадъците, както и определяне размера на таксата за битови отпадъци,
която съгласно чл. 62 от ЗМДТ се заплаща за извършваните от общината услуги по:

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации
и тяхното третиране;

Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации;
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените

места и селищните образувания в общината.
Услугите се финансират главно от приходите от таксата за битови отпадъци по Закона
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за местните данъци, като при необходимост се дофинансират от други приходи на
общината.

На основание чл.66 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) изготвената
план- сметка, включва необходимите разходи за следните дейности:

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци, с изключение на разделно събиране, предварително съхраняване и
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово
разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците

Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространение отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други
инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци
– за услугата по чл. 62, ал.2;

Поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места и селищни образувания в общината, предназначени за
обществено ползване – за услугата по чл.62, т.3.

І. Организация на дейностите.
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за

местни данъци и такси, община Джебел предоставя на населението услуги по
събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване. Дейностите по сметосъбирането и
сметоизвозване се осъществяват от фирма „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ООД съгласно сключен
договор с община Джебел със срок на действие до 14.02.2023.

Общината своевременно е обявила нова обществена поръчка за :„Сметосъбиране
и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от град Джебел и от населените места в
община Джебел до регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали” за срок от 5
години.

Дейността по поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване се извършва от работници в дейност „Чистота“ към ОбА-Джебел.

Границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честота на
сметоизвозване за 2023г. са определени със Заповед 1083/04.10.2022г на кмета на
община Джебел, съгласно изискванията на чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

ІІ. Формиране на план-сметката.
Проектът на план-сметка е изготвен въз основа на анализ на разходите за

дейностите към м. октомври на 2022г., прогнозните разходи относно сключеният
договор за възлагане изпълнението на дейностите по организирано сметосъбиране и
сметоизвозване, почистване на улични платна и териториите за обществено ползване,
както и разходите за обезпеченията по чл.60, ал.1 и отчисленията по чл.64 от Закона
за управление на отпадъците.
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Приходна част:

По прогнозни данни годишното облагане на имотите за 2023г. е в размер на 668
792 лв.

В план-сметка за 2023г. са включени прогнозни приходи от ТБО в размер на 608 000 лв.
от текущ облог и недобори от минали години.
/приспаднати са отстъпката от 5 % за платилите налога си до 30 април,
отстъпката за тези които са подали молба за освобождаване от таксата за
сметосъбиране и сметоизвозване и молбите са им уважени, освободените от ТБО
молитвени домове и учреждения и декларации по чл.20 ал.5 от Наредбата.

Разликата се покрива от други общински средства и приходи, различни от
приходите от такса битови отпадъци.
● Разходна част.
1. Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на

община Джебел до регионалното депо в с. Вишеград, общ. Кърджали.
Услугата се извършва на основата на сключен договор с фирма „Глобъл

Клинър ООД“ със срок на действие до 14.02.2023г., след проведена обществена
поръчка с предмет “ Сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци
от гр. Джебел и останалите населени места в община Джебел до регионалното
депо с. Вишеград, общ. Кърджали.

Във връзка с изтичане срока на договора за сметосъбиране и сметоизвозване
през следващата година е обявена нова процедура с предмет: “ Сметосъбиране,
сметоизвозване на твърди битови отпадъци от гр. Джебел и останалите населени
места в община Джебел до регионалното депо с. Вишеград, общ. Кърджали за
нов 5 /пет / годишен период. Прогнозна стойност за целия период от 5 години е в
размер на 1 600 000 лв. без ДДС. ( прогнозна стойност за една година е в размер на
384 000 лв. с ДДС).

Предвидените средства  за дейността по  събиране и транспортиране на битовите
отпадъци до съоръжения и инсталация за тяхното третиране в  план-сметката за 2023г.
са в размер на 370 500 лв., `
● Планираните разходи представляват 41 % от общите разходи.

2. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината,
предназначени за обществено ползване включва разходи за поддържане на площади,
паркове и други територии за обществено ползване, в т.ч. косене и обезпаразитяване
на   тревните площи, метене, миене на улици, събиране на листа и други отпадъци.

Предвидените средства са в размер на 320 172 лв., като включват следните
разходи: заплати и осигуровки за служители в дейност „Чистота“, издръжка
/материали, горива, външни услуги и др./ Сумата е завишена спрямо предходната
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година във връзка с увеличение на минималната работна заплата, по-високи цени на
горивата и материалите и оптимизиране почистването на алеите и парковете.
● Планираните разходи представляват 35 % от общите разходи.

3. Разходи за приемане и депониране на отпадъци в РЦУО- гр.Кърджали.
Община Джебел има сключен 5 /пет/ годишен договор с фирма “ Зауба“ ЕАД –
гр.София с предмет „Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР за „Регионален
център за управлние на отпадъците-гр.Кърджали“ с начален срок на действие
05.08.2021 год. с договорена цена 20,80 лв. без ДДС за тон депониран отпадък –
предвидените средства са в размер на 38 480 / тридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет/ лева при прогнозно количество на битови отпадъци
1850 т . за 2023 г.

4. Съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща
отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като
отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да
се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е
определен с 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 и е в размер на 95 лв.за тон депониран отпадък за 2023
г.

За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки
собственик на депо предоставя обезпечение по чл.60 от ЗУО , покриващо бъдещи
разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. За
осигуряване на обезпечението е отговорен и всеки ползвател на депото, като
ежемесечно превежда на собственика на депото дължимите средства за осигуряване
на обезпечението на база на количествата отпадъци, които е депонирал.
Обезпеченията по чл.60 от ЗУО са в размер на 2,71 лв/тон.

Планираните разходи за заплащане на отчисленията са в общ размер на
180 763,50 лв. при прогнозно количество на битови отпадъци 1850 т. за 2023 г.
● Планираните разходи представляват  24 % от общите разходи.

Разпределението на средствата по дейности за 2023г. е както следва:
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Елементите, които формират приходната и разходната част на План-сметката
от такса битови отпадъци в табличен вид са както следва:

Приходи по видове източници Общо: 909 915 лв.

1. От такса за битови отпадъци при спазена събираемост. 608 000 лв.
2. От други приходи на общината 301 915 лв.

Необходими разходи по дейността

1.
Събиране и транспортиране на битови отпадъци до

съоръжения и инсталация за третиране 370 500 лв.

2.
Почистване и поддържане чистотата на

териториите за обществено ползване 320 172 лв.

2.1
Трудови и осигурителни разходи свързани с дейностите
по почистване и поддържане чистотата на териториите

за обществено ползване
288 172 лв.

2.2 Почистване на териториите за обществено ползване 15 000лв.

2.3 Разходи за материали, облекло и предпазни средства за
персонала

5000 лв.

2.4 Разходи за резервни части, ремонт и обслужване на
машините, данъци и застраховки

10 000 лв.

2.5 Разходи за почистване на нерегламентирани сметища 2 000 лв.

3.
Разходи за приемане и депониране в депо – Договор

от 05.08.2021г. / 20,80 лв./тон/ без ДДС 38 480 лв.
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4.

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за обезвреждане
на

битови отпадъци чрез депониране
180 763 лв.

Общо: 909 915лв.

ІІІ. Начин на определяне на годишния размер на таксата.
Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е

водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67
от ЗМДТ. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятстват
този принцип, Общинският съвет може да приеме други основи, на база на които да се
определя размера на таксата.
Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера
на такса битови отпадъци въз основа на количеството им.

При действащата на територията на община Джебел система за събиране на
битови отпадъци, точното отчитане на генерирания отпадък от всяко домакинство или
лице в възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен
ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможен да бъде
прилаган в случаите когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.

Сметосъбирането от населението в общината е организирано чрез съдове за
групово ползване/контейнери тип “Бобър“ с вместимост1.1 куб.м./ В определени точки
на територията на населеното място са разположени определен брой съдове тип
„Бобър“, които се използват от всички домакинствата в населеното място . При това
положение не може да бъде определен обема на генерираните отпадъци от отделния
ползвател.

Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е
необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на
отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването и броя на
ползвателите в сградите с режим на етажна собственост, както и внедряване на изцяло
нова система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Съгласно чл.8 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет е органът,
който определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на
пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за
разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, и
постигането на по-голяма справедливост при определянето и заплащане на местни
такси. При определянето на таксата за извършената услуга са взети предвид
изискванията на чл.62 от ЗМДТ. Таксата за битови отпадъци се заплаща за
извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
до съоръжения и инсталации, третиране на битови отпадъци в съоръжения и
инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в
населените места в общината. Според чл.67, ал.1 от ЗМДТ размерът на дължимата от
ползвателите такса се определя в левове според генерираното от съответния ползвател
количество на битови отпадъци, а според чл.67, ал.2, когато не може да се установи
количество на битови отпадъци по ал.1, размерът на таксата може де се определи
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пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
В община Джебел изискването размерът на дължимата от ползвателите такса да

се определи в левове според генерираното от съответния ползвател количество на
битови отпадъци към настоящия момент не може да се приложи на практика. Няма
възможност да се измери количество генериран отпадък от всяко лице ( освен
подалите декларация по чл.20,ал.5 от НОАМТЦУ). Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община
Джебел, предвижда два метода за определяне на размера на таксата:
● В съответствие с количество битови отпадъци ( чл.20, ал.5 от НОАМТЦУ в

община Джебел) когато същото може да бъде установено. Методът е приложим за
нежилищни имоти на предприятията, включени в границите на районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Тези имоти се обслужват от Община
Джебел, чрез фирмата, на която възложена съответните дейности. В този случай,
частта от таксата, която съответства на разходите за събиране и извозване на битовите
отпадъци се изчислява съобразно средствата, необходими за обслужване на един съд
за една година, при заявена честота на извозване.

Другите два компонента обезвреждане на ТБО и поддържане на чистота на
територията на обществено ползване, се определя в промил върху основа, а именно
по-високата от:  отчетната стойност и данъчната оценка на имота
● Пропорционално в промил върху основа, определена от общински съвет –

Джебел.
Предвид тези обстоятелства предлагам Общински съвет на основание чл.67 ал.5

от ЗМДТ да приеме основи различни от посочената в чл. 67, ал.4 от ЗМДТ /
количеството битови отпадъци/,  както следва:

1. Размера на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни на предприятия /ЮЛ се
определя в промил върху данъчна оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

2. Размера на годишна такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на
предприятия/ЮЛ се определя промил върху по-високата между отчетната им
стойност и данъчна оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

3. За нежилищните имоти при деклариране за обслужване с индивидуални
съдове по чл.20, ал.5 от НОАМТЦУ, таксата да се изчислява в лева според
количеството битови отпадъци, като заплащат и определения промил за депо и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

4. За всички имоти разположени в границите на населените места в, които
няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се събира съответната
такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Категориите са разделени на жилищни, нежилищни имоти и вилни имоти,
съответно на граждани и предприятия. Определени са различни ставки предвид
местонахождението на имотите. За по-голяма социална справедливост и определяне на
облог съответстващ на степента на замърсяването ставката за жилищни имоти на
граждани и предприятия е изравнена, също така и ставката за нежилищни имоти
на предприятия и за имоти на граждани използвани за стопански цели е една и
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съща. Това се налага, тъй като количеството отпадъци генерирани от стопански
обекти ( нежилищни имоти; търговски обекти) е много по-голямо, съгласно проведени
изследвания, отколкото от жилищни имоти и съответно генерираното количество
битов отпадък от жилищни имоти на предприятия е по-малък спрямо нежилищни
имоти.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.66 и чл.67 от Закона за
местни данъци и такси и чл.20, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услугите на територията на Община Джебел, предлагаме
Общински съвет – Джебел да приеме следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

І. Одобрява План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за
дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община
Джебел, съгласно Приложение №1.

ІІ. Определя такса битови отпадъци за 2023г., както следва:

Вид
услуга

Когато не може да се установи вида и броя използвани съдове – на база
данъчна оценка и/или отчетната стойност на имотите

Жилищни и вилни
имоти на
граждани, както
и жилищни имоти
на предприятия

Нежилищни имоти на
предприятия и
граждани

При подадена декларация по чл.20,
т.5 от наредбата на ОбС за вид,
брой съдове за нежил. имоти на
предприятия

1 бр. Контейнер тип „Бобър”- 1100л.

селата
в
общинат
а

гр.
Джебе
л

селата в
общината

гр.
Джебел

Селата в
общината

гр. Джебел

I- услуга
Събиране и
извозване на
ТБО

6,2 на
1000

3.7 на
1000

5,8 на
1000

5.8 на
1000

600 лв.
- 2 пъти
месечно

1200 лв.-1път
седмично.
2400 лв. - 2пъти
седмично
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II- услуга

Обезвреждане
на ТБО в депа
и др.
съоръжения

4,2 на
1000

3.8 на
1000

5,2 на
1000 5,2 на

1000

1,2 на 1000 върху по – високата
между данъчната оценка или
отчетна стойност на имота

III- услуга

Поддържане
чистотата на
териториите за
обществено
ползване

2,1 на
1000

4.0 на
1000

3,0 на
1000

5.8 на
1000

4.8 на 1000 върху по високата
между данъчната оценка или
отчетна стойност на имота

ОБЩО
12,5 на
1000

11,5
на
1000

14.00 на
1000

16,8 на
1000

1. Размера на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни
имоти на граждани, както и за жилищни на предприятия /ЮЛ се определя в промил
върху данъчна оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

2. Размера на годишна такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на
предприятия/ЮЛ се определя промил върху по-високата между отчетната им стойност
и данъчна оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

3. За нежилищните имоти при деклариране за обслужване с индивидуални съдове
(по чл.20, ал.5 от НОАМТЦУ в община Джебел), таксата да се изчислява в лева според
количеството битови отпадъци, като заплащат и определения промил за депо и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

4. За всички имоти разположени в границите на населените места в, които няма
организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се събира такса за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване.

III. За имоти, на които са подадени декларации по чл.71 от ЗМДТ и чл.23, ал.1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на
територията на община Джебел се освобождават от такса за събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране - /първа услуга/, и /третиране на битови отпадъци в съоръжения и
инсталации - /втора услуга/, но се дължи такса за поддържане на чистотата не
територията за обществено ползване в града и населените места в общината / трета
услуга/.

Приложения:
1. Приложение № 1 –  Проект на план – сметка за 2023 г.
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С уважение,

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

Съгласувал:                                                                          Съгласувал:
Ергин Юсеин                                                                        Емил Куцев
Зам.-кмет на община Джебел                                          Зам. кмет на община Джебел

Съгласувал                                                                           Изготвил:
Гьокчен Емин                                                                      Али Мехмед
Юрисконсулт                                                                     Директор на дирекция „МДТОС“

Изготвил:
Есра Ахмед – Мл. специалист „Екология“
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