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до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩИНСКИ

НА

СЪВЕТ

ГРАД БЕЛОВО

ДОКЛАД
ОТ ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2022 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА
ПРОМИЛИТЕ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2022
ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОВО
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / внасям за разглеждане и
приемане на План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2022година на територията на община Белово, както и
определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци.
Правно основание:
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване , обезвреждане на битовите отпадъци
в депа и други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите на обществено
ползване са регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси.
При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискваният на
член 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа са взети и изискванията на Закона за
Управление на отпадъците.
1. На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.13 от Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово, предлагам да бъде
обсъдена и одобрена План сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022
година.
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Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през
2022 година за гр.Белово и всички населени места в общината.
Същата включва необходимите разходи за дейности, както следва:
-

осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери;

-

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им депата;

-

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

ниторинг на депата за битови отпадъци, включително и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона
за управление на отпадъците;
-

почистване на уличните платна, площадите, алеите и други територии от населените

места, предназначени за обществено ползване.
План сметката е изготвена за територията на цялата община, ведно с приложения за
всяко населено място.
Приходна част на план сметката за 2022 година.
Приходите по план сметката за 2020 година да са в размер на

1 200 000лв

Предлагам да се увеличи такса за битови отпадъци на недвижими имоти на
физически лица в населените места- Габровица, Сестримо, Момина Клисура, Дъбравите,
Голямо Белово, Мененкьово и Аканджиево да бъде15 на хиляда , което е с 5 на хиляда повече
или 70 000 лв увеличение на такса битови отпадъци за недвижими имоти на физически лица.
Мотивите са: Облога такса битови отпадъци за 2021 година за с.Габровица е 8 968

лв.

Събрано към 30.10. 2021г,- 6 432 лв или 71% събираемост. Необходимите средства за 2022
година са 43 901 лв .
Аналогичен е случай и с другите населени места.
За град Белово и Малко Белово необходимите средства за 2022 година са 610 270 лв, а облога
е 566 103 лв при събрана сума към 31.10.2021 година 324 415 лв или 57,30%.
Да се запази цената на ползване на контейнер тип „Бобър" 1.1 куб.м .
Разходната част на сметката за 2022 година е в размер на 1 200 000 лв
1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо
Пазарджик
1.1 .Закупуване на съдове - контейнери „Бобър” 1.1 куб.м

195 000 лв

1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до Центъра за рециклиране гр.Пазарджик
1.3. Рециклиране на битовите отпадъци

360 000 лв
342 000 лв

2. Третиране на битовите отпадъци и отчисления по ЗУО
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2.1 .Сепариране и обработка в Регионалното депо

0 лв..

2.2.Отчисления по ЗУО

0 лв

3. Почистване на улични платна , площади , алей, зелени площи
предназначени за обществено ползване.
2.1. Почистване на улици, площади, паркови и гробищни паркове,
Метене, събиране и извозване на отпадъци

141 000 лв

2.2. Почистване на нерегламентирани сметища

х лв

2.3 Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената
система в общината- почистване, пръскане, косене на трева и др. 54 000 лв
ДДС услуги

108 000 лв

Услугата сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва по населени
места , както следва:
- За град Белово и кв. Малко Белово - месечно 10 курса с голямата кола и 24 курса
с малката кола на почистващата фирма.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 1 584
тона битов отпадък. Ще бъдат извършени и разходи по почистване на улици и площади. Ще
бъдат извършени дейности съгласно приложената калкулация. Всичко това ще струва
610 270 лв,
-

с.Момина Клисура - месечно 6 курса с голямата кола и 6 курса с малката кола

на почистващата фирма .
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 648 тона
битов отпадък. Всичко това ще струва 128 074лв съгласно калкулация.
- За с.Сестримо - месечно 3 пъти по 4 курса с голямата кола на
почистващата фирма. Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра
за рециклиране град Пазарджик 864 тона битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно приложената калкулация. Всичко това ще струва
173 855 лв съгласно калкулация.
- За с.Мененкьово - месечно 3 пъти с голямата кола и 2 курса на
почистващата фирма ”.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 432 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно калкулация. Всичко това ще струва
86 517 лв, съгласно калкулация.
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- За с.Габровица - месечно 3 пъти с малката кола по 2 курса или
общо 6 курса.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 216 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно приложената калкулация. Всичко това ще струва
43 901 лв, съгласно калкулация.
- За с.Голямо Белово - месечно 3 пъти с малката кола по 2 курса или
общо 6 курса.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 216 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно калкулация. Всичко това ще струва 42 778 лв
съгласно п калкулация.
- За с.Дъбравите - месечно 3 пъти с малката кола по 2 курса или
общо 6 курса.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 216 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно калкулация. Всичко това ще струва 42 847 лв
съгласно калкулация.
- За с.Аканджиево - месечно 3 пъти с малката кола по 2 курса или
общо 6 курса.
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 216 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно калкулация. Всичко това ще струва 43 385 лв
съгласно приложена калкулация.
- Обект ’’Чайра” и „Белмекен” месечно по 4 курса на почистващата фирма
„Общински имоти” .
Годишно ще бъдат събрани и извозени до Центъра за рециклиране град Пазарджик 144 тона
битов отпадък.
Ще бъдат извършени дейности съгласно калкулация. Всичко това ще струва 31 892 лв
съгласно калкулация.
Или всичко за сметосъбиране и сметоизвозване, охрана на сметище, чистота на
тротоари и площади и др.дейности

1 200 000 лв

Отчитайки динамиката на разходите в план-сметката за 2022 година спрямо 2019 год и
2020 г. и с оглед обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци,
обезвреждането им в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено
4

ползване,

ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

предлагам размера на такса битови отпадъци да бъде определен при условията на чл.8,
ал.З от ЗМДТ. Прилагането на тази норма ще позволи плавно увеличаване на размера на
такса битови отпадъци, което ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа
поносимост и ще създаде оптимални условия за събираемост на таксата.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66 и чл. 67
От ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Белово, предлагам Общинския съвет на Община Белово да одобри
и приеме План сметката за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за
битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022
година, както и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на
предприятия и граждани за 2022 година , съгласно приложения проект за решение.
П Р Е Д Л А Г А М:
Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

С уважение:
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
Кмет на Община Белово
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