ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул."Георги Димитров”“ На 2
тел: 05571/5269, 5063; факс:5585; е-тай|:Ктетзип9иг|аге0аоу.ь9
Община Сунгурларе, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на
заинтересованите лица в едномесечен срок да направят своите предложения и
становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния
размер
на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане
на
битовите отпадъци в дела и поддържане чистота на
териториите за обществено
ползване за 2019 г. на е-таЛ: обет/"па.зипаиг/агефита/У.сот, или във Фронт-офиса
на
Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” М92.

до

овщински съввт СУНГУРЛАРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за годишния
размер за приходите и
необходимите разходи на Община Сунгурларе за дейностите по управление на

отпадъците за 2019

г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.21,
ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Вашето внимание План-сметка за
необходимите разходи по управление на отпадъците през 2019 г.
План-сметката включва необходимите разходи за всяка от следните дейности:
1.0сигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
.

кофи

и

други.

2.Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.
3.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на делата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
4.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Правно основание
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 глава трета, раздел | от Закона за местните
данъци и такси.
При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията
на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ.
На 22.11.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане, в който се правят изменения в Закона за
1

местните данъци и такси, както и в Закона за изменение и допълнение
на Закона за
местните данъци и такси. Промяната е обнародвана в ДВ брой 98 от 27.11.2018 г.
Направените изменения през предходната година в
раздела за Такса битови
отпадъци, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2020 год., са отложени за 2022
год.,
т.е. отново е удължен срока за разработване на методика за изготвяне
на
план-сметката
с необходимите разходи за дейностите и за видовете
основи, които служат за
определяне размера на таксата за битови отпадъци.
Съгласно чл.66, ал.3, т.1 план-сметката за годината се
изготвя по образец и ред,
определени с наредба на Министерски съвет. Променен е и 5 20 от Преходни
и
заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона
за местните
данъци и такси, съгласно който Министерският съвет приема наредбата по чл.66,
ал.3,
т.1 до 31 март 2021 год.
В 5 13 от Преходни и заключителни
разпоредби на същия закон се прави промяна,
като от дата 31 декември 2019 г. се отлага за 31 декември 2021 г.
срока за влизане в
сила на забраната за използване като база за изчисляване
размера на таксата за битови
отпадъци данъчната оценка на недвижимите имоти, балансовата им стойност или
пазарната им цена.
Предвид тези обстоятелства план-сметката за такса битови
отпадъци за 2019 г. е
разработена на база досегашната основа, определена в Наредба
за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Сунгурларе Приложение М91.

-

Организация на дейностите

през 2018 год., сметосъбирането и сметоизвозването, както и почистването на
териториите за обществено ползване се извършваше от общината.
Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника
два
специализирани сметоизвозващи автомобили, обработващи контейнери тип „Бобър" и
кофи тип „МЕВА" с обем 120 л., като със същите се извозват
отпадъците до Регионално
депо Братово.
Въведено е организирано сметосъбиране във всички населени места. През 2018 г.
са закупени 545 броя нови съдове за битови отпадъци на стойност 27 318 лв.
Съгласно Закона за управление на отпадъците на
територията на Община
Сунгурларе в гр.Сунгурларе, има въведена система за разделно събиране на
отпадъци
от опаковки, която включва 9 точки с разположени цветни контейнери тип „Ракла"
и
„Иглу” сини контейнери
за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти
контейнери за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери за
събиране на стъклени опаковки, като дейност-га се извършва от „Екопак България”” АД,
подизпълнител „Евро импекс Бургас" ЕООД и цели увеличаване на количествата
отпадъци от опаковки, годни за рециклиране и намаляване на количествата отпадъци,
които се депонират.
През 2018 год. до м.ноември включително са извършени разходи по дейностите
по предоставяне на услуги по чл.62 от ЗМДТ в размер на 411 474
лв. Преведени са и
отчисления по ЗУО в размер на 39 325 лв.
По предоставена справка от „Местни данъци и такси" към
дата 19.12.2018 год. са
събрани суми за такса битови отпадъци както следва:
И

-

-

-

-

-

Облог
текуща
година
1

Физ.лица
Юрид.лица
Общо

2

156527
235986
392513
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%
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тек.год.
/к.3:к.2/

3

112097
160168
272265
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Облог
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147372
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6

39585
40745
80330

%
Общо
внесено недоб.

/к.З+к.6/ /к.6:к.5/
7
8

151682
200913
352595

27
23
25

Видно от справката събираемостта към 19.12.2018 г. на облога
за текущата година
и не са събрани около 120 х.пв., а по облога на
недобора изпълнението е 25 %
или несъбрани 240 х.пв. По отношение на заложените в План-сметката
за 2018 г.
приходи от ТБО в размер на 352 000 лв., събраните към 19.12.2018 г. 352 595
лв.
/вкл.суми от минали години в размер на 80 330 лв./
представляват 98 %. Въпреки
изпълнението на заложената в План-сметката за 2018 г. ТБО, средствата не
достигат за
обезпечаване на разходите по сметосъбиране и се налага
дофинансиране на
дейностите с общински приходи.

е 69%

Формиране на План-сметката
За 2019 год. е предвидено увеличение на минималната
работна заплата от 510 на
560 лв., което ще доведе до увеличение на разходите за работна
заплата и осигуровки.
Отчисленията по чл.64 от ЗУО, считано от 01.01.2019 г., се
променят в размер на
57,00 лв./т на основание чл.20, ал.1, т.1, буква „ж" от наредба М97
от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,

изискани при депониране на отпадъци /45,00 лв. през 2018 г./.

През 2017 г. Община Сунгурларе кандидатства за безвъзмездно финансиране
на
проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци
в имот Ме 197003 и Не 197004 в землище Балабанчево, Община Сунгурларе от
ПУДООС. С писмо изх. Ме ДТБО-25/29.11.2018 г. на ПУДООС, с
което ни уведомяват, че
на заседание, проведено на 06.11.2018 г. Управителният съвет на
Предприятието е взел
решение, съгласно което ПУДООС ще осигури средствата необходими за изпълнение на
техническата рекултивация на депата, а задължение на общините
бъде
финансирането на тригодишната биологична рекултивация. В изпълнение на ще
решението
е необходимо в едномесечен срок да внесем в ПУДООС Актуализирано заявление за
финансиране с коригирана таблица „Източници на финансиране". Собствените
средства, които общината следва да осигури за тригодишната биологична рекултивация
са в размер на 80 145.64 лв., средствата които ще осигури ПУДООС са в
размер на
797 748.80 лв.
Община Сунгурларе предвижда средства в размер на 50 000 лв., необходими
за
закупуване на съдове за битови отпадъци.
Със заповед М9702 от 29.10.2018 г., съгласно изискванията на чл. 63
от ЗМДТ,
която е обявена на сайта на общината са определени зоните и
честотата за
сметосъбиране и почистване.
През 2019г. размера на таксата за битови отпадъци за физическите и за
юридическите лица не се променя !запазва се размера на промилите/, не се променя и
основата за нейното определяне /данъчната оценка на недвижимите имоти/.
Въз основа на гореизпоженото, предлагам Общински съвет Сунгурларе
да вземе

следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.66, ап.1 от ЗМДТ,
чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на
услуги на територията на Община Сунгурларе

1.Приема План-сметка за приходите

ЗМДТ за Община Сунгурларе за 2019 год.:

и

необходимите разходи по чл.66, ап.1 от

ПЛАН-СМЕТКА

Ме

за приходите и необходимите разходи

на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за
2019 год.
ред
|.
ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.
1.
Приходи за 2019 год. от такса „Битови отпадъци”
по

Сума

лева

в

490 300
360 500
3

2.

||.
1.

2.
3.

Дофинансиране с общински приходи
ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч.
За осигуряване на съдове за битовите отпадъци
За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
съоръжения и инсталации за тяхното третиране
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 и разходите за
обезвреждане чрез депониране на регионалното дело и какго и тези по
чл.60 и чл.64 от ЗУО, в т.ч.:
-съфинансиране
на проекг „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за битови отпадъци в имот М9197003 и
М9197004, землище-Балабанчево, Община Сунгурларе" - 80 145.64
лв.
-отчисления по чл.60 и отч. по чл.64 от ЗУО 39 360 лв.
/ по чл. 60 прогнозно количество отпадъци 600 т. по 8.60 лв.= 5160лв.
и по чл.64 прогнозно количество отпадъци - 600 т.
по 57 лв. =
34200пв./.
За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените места предназначени за обществено
ползване
Наличност към 31.12.2019 година
ОБЩО РАЗХОДИ плюс наличност към 31.12.2019 г.

-

4.
5.

6.

С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

109 800

490 300
50 000
134 300
195 200

-

110 800
0

490 300

