ОБЩИНА СТРУМЯНИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА
2020Г.
На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с
чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Струмяни уведомява всички
заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен
акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци,
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на
такса битови отпадъци за 2020 г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона
за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Струмяни предоставя на населението услуги
по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга
поотделно - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в плансметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 243315,00 лева, съгласно проект
на Предложение за решение на Кмета на Община Струмяни до Общинския съвет
Струмяни, относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2020 г.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по
издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и
възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: strumyani_oba@yahoo.com или в
Център за обслужване на граждани в Общинска администрация – Струмяни, на първия
етаж в сградата на общината, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на
уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община
Струмяни на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за
административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване
на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Струмяни или
от публикувания по-долу проект за решение.

Проект !
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРУМЯНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Емил Димитров Илиев - Кмет на Община Струмяни

ОТНОСНО: Приемане на план сметката за разходите на дейностите
по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

В изпълнение разпоредбата на чл.66, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет ежегодно одобрява годишна план-сметка на дейностите, по
предоставяне на услугите по чл.62 от същия закон, включваща необходимите разходи
за:
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други;
Събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и
тяхното обезвреждане;
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други
територии от населените места предназначени за обществено ползване;
Проучване и проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоражения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Въз основа на одобрената план сметка следва да се определи и годишния размер
на таксата битови отпадъци, за всяка услуга по отделно.
За жилищните имоти на граждани база за определяне на такса битови отпадъци е
данъчната им оценка, тя е основа и за таксата за нежилищни имоти на граждани и
жилищните имоти на юридическите лица и ЕТ
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За нежилищни имоти на юридически лица и ЕТ база за определяне на такса
битови отпадъци е по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка
на имота.
Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на
общината № З-329/30.10.2019 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ.
На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ предлагания размер на таксата за битови
отпадъци за 2020 г. е определен в съответствие с необходимите разходи за осигуряване
услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоражения на
битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване. Тези разходи за 2020 г.са в размер на 253960,00 лв., като тяхното финансово
обезпечение от събрани приходи от такса за битови отпадъци при повишаване на
нивото на размера на таксата с 1,5 промила, при 100 процента събираемост, ще бъде в
размер на 229977,00 лв. (облог – 166977,00 лв. и недобор – 62000.00 лв.) от
необходимите средства.
Предлаганият нов размер на таксата за битови отпадъци е съобразено с
принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване
на тяхното качество, както и постигане на по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на местните такси. Причините за увеличението са:
- Повишаване размера на отчисленията съгласно Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл.64, ал.1 от ЗУО – 95, 00 лв. на
тон (през 2019 г. – 57,00 лв./тон)
- Повишаване разходите за депониране на тон битов отпадък – 15,36 лв./тон
(през 2019 г. цената е 12,12лв/тон)
- Повишаване размера на минималната работна заплата от 510,00 лв. през 2018 г.
на 560,00 лв. през 2019 г. и предстоящо увеличение на 610 лв. през 2020 г.
Отчитайки нарастването на разходите в план-сметката за 2020 г. спрямо 2019г.,
динамиката на данъчните оценки на имотите на гражданите, респективно отчетните
стойности на нежилищните имоти на предприятията и с оглед обезпечаване на услугите
по сьбиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа и/или други
съорьжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се
предлага размерьт на таксата за битови отпадъци за 2020 г. да бьде определен при
условията на чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната
разпоредба, размерьт на таксата може да не възстановява пьлните разходи на общината
по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се
налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между
разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. Прилагането на
горната 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, като разходите в план-сметката
за 2020 г. се дофинансират от други приходи в общинския бюджет.
Въз основа на горното се предлага размерьт на такса битови отпадъци за 2020 г.
и разпределянето му по компонентите и населени места да е, както следва:
1.Да се увеличат промилите за ТБО за застроени жилищни и нежилищни имоти
на граждани, както и за застроени жилищни имоти на юридически лица в районите на
обслужване в община Струмяни от 6,5 на 8,0 промила. Промяната се отразява в
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услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 4,5 на
хиляда се увеличава на 5,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата
„обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 1,0 на хиляда се
увеличава на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота
на териториите за обществено ползване” от 1,0 на хиляда се увеличава на 1,5 на хиляда
върху данъчната оценка на имота.
2. Да се запази общият промил за ТБО за застроени нежилищни имоти на
предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване
11,0 промила. Въз основа на план-сметката не се променят промилите за съответният
вид услуги, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” 6,0 на
хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота; за
услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” 3,0 на
хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота и за
услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” 2,0 на хиляда върху по
високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.
3. За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и еднолични
търговци, които не са застроени, но се намират в районите с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда върху данъчната оценка на имота за
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на
териториите за обществено ползване .
4. За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и еднолични
търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно и е подадена декларация
за същото обстоятелство до 31 октомври на предходната година – 3 на хиляда върху
данъчната оценка на имота за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване .
.
5. Не се променя промилът за нежилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които са незастроени, но се намират в районите с организирано
сметосъбиране и сметоизвозван, а именно: 5 на хиляда върху по високата между
данъчната оценка и отчетната стойност на имота за обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване .
.
6. Не се променя промилът за нежилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно и е подадена
декларация за същото обстоятелство до 31 октомври на предходната година, а именно:
5 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота
за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на
териториите за обществено ползване .
.
7. За имоти на граждани, юридически лица и еднолични търговци, които се
намират извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване не се събира
такса за битови отпадъци.
От направения анализ и от конкретните изчисления, свързани с предложения по
горе нов облог на физическите и юридически лица, е важно да се отбележи, че
увеличението ще е изцяло за сметка на облога от физическите лица. Облогът на
юридическите лица остава като цяло непроменен, предвид съществуващата до сега
диспропорция в облагаемата тежест.
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Предвид изложеното 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 местните данъци
и такси и чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги, предоставяни от Община Струмяни, предлагаме Общински съвет да приеме
и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или
други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2020 г., както и размера на такса битови отпадъци за
жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г., съгласно
приложения проект за решение.

Приложения:
1. Приложение №1 План-сметка

П Р Е Д Л А Г А М:
Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

С уважение,
ЕМИЛ ИЛИЕВ
Кмет на Община Струмяни
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Проект

РЕШЕНИЕ
І. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци
по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в
депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на
община Струмяни за 2020 година, съгласно приложение № 1.
ІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2020 г. по Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Струмяни, както следва:
В Глава Втора, Раздел І, Чл. 19 от Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги се променя:
(1). За застроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите, както и за
застроени жилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци в районите
на обслужване, 8 промила върху данъчните оценки в т.ч.:
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5 на
хиляда;
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,5 на
хиляда;
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда.
(3). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които не са застроени, но се намират в районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда върху данъчната
оценка на имота т.ч.:
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,5 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда.
(5). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно и е
подадена декларация за същото обстоятелство до 31 октомври на предходната
година – 3 на хиляда върху данъчната оценка на имота за обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за
обществено ползване в т.ч.:.
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 150 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда;
(8). Такса „Битови отпадъци” през 2020 година ще се събира в границите на
всичките 21 населени места на територията на община Струмяни, както следва:
село Велющец, село Вракуповица, село Гореме, село Горна Крушица, село Горна
Рибница, село Добри Лаки, село Драката, село Игралище, село Илинденци, село
Каменица, село Клепало, село Колибите, село Кърпелево, село Махалата, село
Микрево, село Никудин, село Палат, село Раздол, село Седелец, село Струмяни и село
Цапарево
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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