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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
Относно: Приемане на План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността
„Чистота” и определяне на годишна стойност за услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1, ал. 2 и
ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), предлагам на Вашето внимание
проект на План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и
определяне на годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на
териториите за обществено ползване.
Предложената План – сметка е разработена съгласно действащите
нормативни изисквания. Въз основа на План – сметката е определена годишната
стойност на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1),
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения (Приложение №
2) и чистота на териториите за обществено ползване (Приложение № 3).
Ценообразуването е извършено на базата на прогнозираните тонове битов отпадък за
2015г. и преразпределение на планираните разходи по чл. 66, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от
ЗМДТ на тон постъпил битов отпадък. В План – сметката не се предвиждат разходи
за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци в населените места.
Предложените разходи в План – сметката за 2015г. са сравнени с
аналогичните разходи за 2014г., а количествата на отпадъците за 2015г. са изчислени
съгласно данните от кантарните бележки за депонираните отпадъци за периода от
2011г. до 2014г. включително.
Предвид факта, че е необходимо ТБО да се определя на база количеството
генерирани отпадъци, а не както досега на база стойност на недвижимата
собственост и поради невъзможността към настоящия момент да се измери
технологично и финансово генерираният отпадък от всеки ползвател или
домакинство се разработи настоящата план – сметка в опит да се определи по –
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справедлива ТБО. Сметосъбирането по населени места на територията на Община
Брусарци се извършва по комбиниран способ с различни съдове за смет (кофи тип
„Мева” – 0,11 куб./м. и контейнери тип „Бобър” – 1,10 куб./м.), което не позволява
определянето на точното количество генериран отпадък на ползвател или
домакинство за всяко населено място. Това налага ТБО да се определя за всяко
населено място, като промил от площа на имота. Промилът се определя въз основа
на количеството генериран отпадък за всяко населено място, което количество е
определено на база брой съдове (кофи и контейнери) и разходите (себестойността) за
сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане в депа и поддържане чистотата на
терените за обществено ползване.
Очакваното количество битови отпадъци за 2015г. е определено и според
наличните съдове по населени места. Определена е годишната стойност на битовите
отпадъци за кофа/контейнер. Въз основа на наличните съдове по населени места и на
база годишната стойност на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обработка
на битовите отпадъци в депа и чистота на териториите за обществено ползване и
съотношението им към площта на населеното място е изчислен промил. Взето е под
внимание, и че населените места са разделени по категории и зони. По този начин е
определен промил за всяка от предлаганите услуги във връзка с дейност „Чистота” за
всяко населено място.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1, ал. 2 и
ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
РЕШИ:
Приема План – сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейността „Чистота” и
определяне на годишна стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
(Приложение № 1), обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения (Приложение № 2) и чистота на териториите за обществено ползване
(Приложение № 3).

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АИО И ФСД”

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
АДВОКАТ

2/2

