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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 необходимите приходи и разходи за 

дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, 

поддържане на чистотата на територии за обществено ползване на територията на община 

Сунгурларе през 2021 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 

2021 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 

С §13а от ЗР на ЗИД на ЗМДТ на Министерски съвет, съвместно с Националното 

сдружение на общините в Република България бе възложено в срок до 31 март 2017 г. да 

разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и 

за видовете основи, които да служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и 

да се внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона. Предвид 

обстоятелството, че измененията на чл. 66, и сл. от ЗМДТ ще влязат в сила едва на 01.01.2022 

г. и предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план - сметката с необходимите 

разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за 

битови отпадъци, с оглед §6 от ЗИД на ЗМДТ във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби 

към ЗР на ЗИД на ЗМДТ, до края на 2021 година избраната по-горе основа ще е приложима, 

като след този момент ще влязат в сила измененията на чл. 67 от ЗМДТ, с които цитираният 

метод няма да бъде прилаган, а ще бъде прилагана една от предвидените в тази разпоредба 

основи. Предвид обстоятелствата, че към настоящия момент разпоредбата на чл. 67, ал. 1 

ЗМДТ е неприложима, определянето на таксата за битови отпадъци за 2021 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 2021 г.  размера на таксата за битови отпадъци за физическите и за юридическите лица 

не се променя /запазва се размера на промилите/. 

Със заповед № 565 от 30.10.2020 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ, която е 

обявена на сайта на общината са определени зоните и честотата за сметосъбиране и 

почистване.  
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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”, като за 

2021 г. са предвидени приходи в размер на 380 000 лв. и не се предвижда промяна в размера 

на таксата.  

 2. Дофинансиране от собствени приходи в размер на 305 800 лв. 

 Необходимо е, тъй като Общината е задължена в План-сметката да разчетем 

задълженията за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, описани подробно в разходната част.  

 

 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 2021 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 2021 г. се предвиждат средства в размер на 10 000 лева. за закупуване на нови 

съдове. 

 

2. Сметосъбиране и сметоизвозване. 

И през 2021 год., сметосъбирането и сметоизвозването, както и почистването на 

териториите за обществено ползване ще се извършва от  общината. Сметосъбирането се 

осъществява със специализирана техника – три  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. 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер на 

164 400 лв. Разходите са за заплати и осигуровки на  лицата, обслужващи тази дейност и 

материали, горива,енергия  и други разходи за осъществяването й. За 2021 год. е предвидено 

увеличение на минималната работна заплата от 610 на 650 лв., което ще доведе до 

увеличение на разходите за работна заплата и осигуровки.  

 Средствата са изчислени на база извършени разходи към 30.11.2020 г. и прогнозно 

изпълнение към 31.12.2020 г., а също така и при прогнозен размер на събрани и извозени 

отпадъци за 2021 г. в размер на   2 000 т.  

 

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 402 500 лв., в т.ч.: 181 200 лв. 

за отчисления и разходи за депо Братово 89 520 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 2020 г. – 

8,60 лв. на тон,  а  през 2021 г. размера  на отчисленията по чл.64 ще бъде завишен от 69,00 

лв. на 82,00 лв. съгласно ЗУО. Прогнозните суми, които следва общината да преведе  на 

РИОСВ Бургас чрез ОП „Чистота Еко”- гр. Бургас през 2021 г.  са в размер съответно на 17 200 

лв.(по чл.60 от ЗУО) и 164 000 лв.(по чл.64 от ЗУО) или общо 181 200 лв. за дължими 

отчисления.  Разходите за сепариране и депониране на битовите отпадъци на депо Братово са 

в размер на 89 520 лв. за прогнозно количество – 2 000 тона.  

 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 

Дейностите свързани с почистване на терените за обществено ползване включват:метене 

на площадите, тротоарите и пешеходните зони, почистване от сняг на пешеходните зони и 

тротоарите, почистване на териториите за обществено ползване от замърсявания, почистване 

на дъждоприемни шахти, събиране на листа през есенния период и др. 
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Планираните разходи за 2021 г. за поддържане на чистотата уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните 

образувания в общината, предназначени за обществено ползване за метене, ръчно събиране 

на отпадък, разходи за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа са в размер 

на 108 900 лв. 

 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 2021 г.: 

 

                                                              ПЛАН-СМЕТКА 

 

№ 

по 

ред 

за приходите и необходимите разходи 

на Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за   

2021 год. 

Сума        в 

лева 

 

I. ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч. 685 800 

1. Приходи за 2021 год. от такса „Битови отпадъци” 380 000 

2. Дофинансиране с общински приходи 305 800 

II. ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч. 685 800 

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  

     164 400 

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.: 

-отчисления по чл.60 и по чл.64  от ЗУО  за 2021 г. – 181 200 лв. 

/по чл. 60 прогнозно количество отпадъци – 2 000 т. по 8.60 лв.= 17 200 

лв. и по чл.64 прогнозно количество отпадъци –  2 000 т. по  82 лв. = 

164 000 лв./ 

 

402 500 

4. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места предназначени за обществено ползване 

108 900 

5. Наличност към 31.12.2021 година 0 

6. ОБЩО РАЗХОДИ плюс наличност към 31.12.2021 г.  685 800 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ: 

/д-р ГЕОРГИ КЕНОВ/ 

 
 
 
 
 
 


