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            ПРОЕКТ 

 
 
 
ДО   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ  
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
ОТ Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ 
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 2020 г. 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 
 

Дейностите по сметосъбиране  и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са 
регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно изискванията на чл.66 от Закона за местните данъци и такси, предлагам на 
Вашето внимание План-сметка за необходимите разходи по управление на отпадъците през 
2020 г. 

План-сметката включва необходимите разходи за всяка от следните дейности: 
 1.Осигуряване 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 депата 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 

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 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 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 § 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 § 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 
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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 2020 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 №1. През 2020 г.  размера на таксата за битови отпадъци за физическите и за 
юридическите лица не се променя /запазва се размера на промилите/. 

Със заповед № 761 от 30.10.2019 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ, която е 
обявена на сайта на общината са определени зоните и честотата за сметосъбиране и 
почистване.  

 
Формиране на План-сметката 

 І. По отношение на приходната част:  

 1.Приходи от такса битови отпадъци.  
 Приходната част се формира основно от приходите от такса „Битови отпадъци”. В 
средносрочната бюджетна прогноза одобрена от Общински съвет - Сунгурларе, за 2020 г. са 
предвидени приходи в размер на 375 000 лв. Предвид факта, че не се предвижда промяна в 
размера на таксата за следващата година, съответно сме заложили горната сума като приход от 
такса битови отпадъци за 2020 г.  
 2. Дофинансиране от собствени приходи в размер на  548 052 лв. 
 Въпреки финансовото състояние на общината, задължени сме в План-сметката да 
разчетем задълженията за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, описани подробно в разходната 
част. В така предложената План-сметка няма разчетени средства при възникване на  
инцидентни разходи и такива с еднократен характер. В случай, че се наложат подобни разходи, 
ще  се  изплащат от други общински приходи.  
 
 ІІ. По отношение на разходната част:  
 1.Съдове за съхранение на битовите отпадъци. 

 За дейностите по сметосъбиране общината използва следните видове съдове: тип 
„Бобър" с обем 1100 литра, контейнери  с обем 4 куб.м. и най-разпространените  кофи тип 
„Мева”с вместимост 110 литра. Въпреки закупените съдове  и при ограничения финансов ресурс 
на общината ще се наложи и през 2020 г. и следващите години да бъдат поетапно закупувани 
съдове за битови отпадъци, тъй като наличните към момента  са  крайно недостатъчни и част от 
тях са в  лошо състояние. 

За 2020 г. се предвиждат средства в размер на 10 000 лева. за закупуване на нови съдове. 
 
2. Сметосъбиране и сметоизвозване. 

И през 2020 год., сметосъбирането и сметоизвозването, както и почистването на 
териториите за обществено ползване ще се извършва 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. 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 дейността 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. 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер на 
95 200 лв. Разходите са за заплати и осигуровки на  лицата, обслужващи тази дейност и 
материали, горива,енергия  и други разходи за осъществяването й. За 2020 год. е предвидено 
увеличение на минималната работна заплата от 560 на 610 лв., което ще доведе до увеличение 
на разходите за работна заплата и осигуровки.  

 Средствата са изчислени на база извършени разходи към 30.11.2019г. и прогнозно 
изпълнение към 31.12.2019 г., а също така и при прогнозен размер на събрани и извозени 
отпадъци за 2020 г. в размер на  1 200 т.  
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3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг  на депата за битови отпадъци или инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, в това число  и 
разходите за обезвреждане чрез депониране на регионалното депо и тези  по чл.60 и чл.64 
от ЗУО. 

За дейностите по т.3 са предвидени средства в размер на 715 652 лв., в т.ч.: 497 906         
лв. за отчисления, разходи за експлоатация 137 600 лв. и 80146 лв.за рекултивация на депото. 

През 2017 г. Община Сунгурларе кандидатства за безвъзмездно финансиране на проект 
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в имот № 
197003 и № 197004 в землище - Балабанчево, Община Сунгурларе от ПУДООС. С писмо изх. № 
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 ще бъде финансирането на тригодишната биологична рекултивация. В 
изпълнение на решението е необходимо 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 извозва отпадъците в регионалното депо за отпадъци „Братово- 
Запад” в което се депонират отпадъците на още 8 общини – Бургас, Несебър, Поморие, Айтос, 
Руен, Камено, Средец и Карнобат. 

Отчисленията по чл. 60  от ЗУО остават в същите размери, в които бяха и през 2019 г. – 
8,60 лв. на тон,  а  през 2020 г. размера  на отчисленията по чл.64 ще бъде завишен от 57,00 лв. 
на 95,00 лв.(62,00 лв. при промяна в Наредба №7 на МОСВ), съгласно ЗУО. Сумите, които 
следва общината да преведе  на РИОСВ Бургас чрез ОП „Чистота Еко”- гр. Бургас през 2020 г.  
са в размер съответно на 10 320 лв.(по чл.60 от ЗУО) и 114 000 лв.(по чл.64 от ЗУО) или общо 
124 320 лв. за дължими отчисления.  Разходите за сепариране и депониране на битовите 
отпадъци на депо Братово са в размер на 27 600 лв. за прогнозно количество – 1200 тона.  

Старите задължения за отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) по години и то без начислена лихва са, както следва: 

-  По чл.60 от ЗУО: 
 2013 г. – 443 054 лв.; 
 2014 г. – 331 745 лв.; 
 2015 г. – 422 713 лв. 
Общо: 1 197 512 лв. 

Във връзка с чл.4, ал.4 от Наредбата за изчисление на таксите по ЗУО, Община 
Сунгурларе е избрала да плаща 20 % от цялата сума  на определените отчисления по чл.60, т.е. 
239 502 лв. По чл.64 от ЗУО: 

 2013 г. – 54 027 лв.; 
 2014 г. – 30 536 лв.; 
 2015 г. – 49 521 лв. 
Общо: 134 084 лв. 

Общо задълженията на общината за отчисления  по чл.60 и чл.64 от ЗУО, към настоящия 
момент при тези условия   са в размер на 373 586 лв. 

 
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

Един от големите проблеми в общината по отношение на отпадъците е непрекъснатото 
възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че 
непосредствено след почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират 
недобросъвестни граждани които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще разходите по това 
перо ще нарастват, което е продиктувано и от зачестилите проверки от контролните органи. 
Общината се грижи за дейностите по почистването на улиците, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, за което също 
се разходват немалко средства. В тази връзка, за издръжка на заетите лица и разходите за 
дейността им, както и за почистване на нерегламентираните сметища сме предвидили средства 
в размер на 102 200 лв.  
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 Въз основа на гореизложеното, предлагам Общински съвет Сунгурларе да вземе 
следното 
 

РЕШЕНИЕ: 

 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.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 и необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 
Община Сунгурларе за 2020 г.: 
 
                                                              ПЛАН-СМЕТКА 
 

№ 
по 
ред 

за приходите и необходимите разходи 
на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за     

2020 година 

Сума           
в лева 

 

I. ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч. 923 052 

1. Приходи за 2020 год. от такса „Битови отпадъци” 375 000 

2. Дофинансиране с общински приходи 548 052 

II. ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч. 923 052 

1. За осигуряване на съдове за битовите отпадъци 10 000 

2. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране  

95 200 

3. 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 депо и както и тези по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в т.ч.: 
съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци в имот №197003 и №197004, землище-
Балабанчево, Община Сунгурларе” - 80 145.64 лв. 

-отчисления по чл.60 и отч. по чл.64  от ЗУО  за 2020 г. – 124 320 лв. 
/по чл. 60 прогнозно количество отпадъци – 1 200 т. по 8.60 лв.=  10 320 лв. и 
по чл.64 прогнозно количество отпадъци – 1 200 т. по 95 лв. = 114 000 лв./. 
-отчисления по чл.60 и отч. по чл.64  от ЗУО  за периода 2013 -2015 г. –      
373 586 лв. 

715 652 

4. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места предназначени за обществено ползване 

102 200 

5. Наличност към 31.12.2020 година 0 

6. ОБЩО РАЗХОДИ плюс наличност към 31.12.2020 г.   923 052 

 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ: 

/д-р ГЕОРГИ КЕНОВ/ 


