Уведомление за План-сметка за такса битови отпадъци за 2020 г.
На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани лица и организации, че
Община Чирпан открива производство по издаване на общ административен акт.
Община Чирпан предлага Общински съвет - Чирпан да вземе решение, с което да одобри
План-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места
в общината за 2020 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното
депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за
осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2020 г.
МОТИВИ:
С §13а (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 95 от 2015 г., в сила
от 1.01.2016 г., бр. 97 от 2016 г., в сила от 1.01.2017г.) от ЗМДТ се възлага на Министерски съвет,
съвместно с Националното сдружение на общините в Република България в срок до 31 март
2017 г., да разработи 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, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона.
Предвид обстоятелството, че към настоящия момент горните изисквания не са
изпълнени, в Народното събрание е внесен нов проект на Закон за изменение и допълнение на
ЗМДТ, съгласно който се внасят съществени промени в чл.66 и сл. от закона. 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, съответно
срокът за влизане в сила на разпоредбите свързани с промяна на основата за определяне на
такса битови отпадъци се променя от 2017 г. на 2022 г. По този начин се създава възможност и
през 2020 г. да се прилагат досега действащите норми.
Във връзка с горното и на основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ) се предлага такса битови отпадъци за 2020 г. да се определя в съответствие с
необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите
отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по
отделно,включваща цената на съответните услуги.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в План-сметката за
2020 г. са необходими средства в размер 1 533 764,92 лева.
От тях:
– 59 985,00 лева – за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
– 771 483,60 лева – за дейностите събиране, включително разделно на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им: план-сметка на ОП „ЧИСТОТА”, такса в регионално депо, заем от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда;
– 578 640,00 лева – за дейностите 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
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
– 123 656,32 лева – за дейностите почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по
чл. 11 от ЗМДТ.
Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от община Чирпан размерът на таксата се определя по два начина :
- в левове пропорционално върху основа, определена по реда на чл.16, ал. 2;
- според количеството по реда на чл.18а.
Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на
дейностите, касаещи предоставяните услуги свързани с битовите отпадъци, размера на
данъчните оценки/отчетните стойности на имотите на физическите лица и предприятията и
отчитайки повишаване степента на събираемост през 2018 и 2019 г., за 2020 г. се предлага
запазване размера на таксата за битови отпадъци, както следва:
1. За гр.Чирпан:

За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна
издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху данъчната оценка на
имотите – 3,10 0/00
0/00 за всяка услуга поотделно се определя в следния размер:
№
Т.1
Т.2
Т.3

Т.4

Жилищни и вилни имоти
на
граждани
и
предприятия
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
0,12 0/00
отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
1,56 0/00
депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
1,17 0/00
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
0,25 0/00
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Всичко:
3,10 0/00
Разходи по чл.66 от ЗМДТ


За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на
бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху по-високата
между отчетната им стойност и данъчната им оценка – 5,20 0/00
0/00 за всяка услуга поотделно се определя в следния размер:
№
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
Нежилищни имоти на ЕТ
и ЮЛ
Т.1
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
0,20 0/00
отпадъци - контейнери, кофи и други
Т.2
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
2,62 0/00
депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им
Т.3
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
1,96 0/00

Т.4

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
0,42 0/00
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Всичко:
5,20 0/00

2. За с. Винарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна ливада, с.
Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с.
Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач:

За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна
издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху данъчната оценка на
имотите – 5,20 0/00
0/00 за всяка услуга поотделно се определя в следния размер:
№
Т.1
Т.2
Т.3

Т.4

Жилищни и вилни имоти
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
на
граждани
и
предприятия
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
0,20 0/00
отпадъци - контейнери, кофи и други
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
2,62 0/00
депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
1,96 0/00
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
0,42 0/00
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Всичко:
5,20 0/00


За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, организации на
бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху по-високата
между отчетната им стойност и данъчната им оценка – 5,20 0/00
0/00 за всяка услуга поотделно се определя в следния размер:
№
Разходи по чл.66 от ЗМДТ
Нежилищни имоти на ЕТ
и ЮЛ
Т.1
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
0,20 0/00
отпадъци - контейнери, кофи и други
Т.2
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
2,62 0/00
депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им

Т.3

Т.4

Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
1,96 0/00
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците
Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
0,42 0/00
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Всичко:
5,20 0/00

За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 6,00 лв. на
един ползвател-ученик. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по
данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от
МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на
справка - извлечение от този образец, изготвена от Началник отдел „Образование” в общинската
администрация до края на предходната година.
ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1
И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване
на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и
възражения в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на Община
Чирпан, на адрес пл. „Съединение” №1, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване
на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Чирпан 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 на Община Чирпан или от
публикуваното уведомление.
Кмет на Община Чирпан
Ивайло Крачолов
13.11.2019 г.

