ДОКЛАД
ОТ НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Относно: Одобряване на план - сметка за необходимите разходи за битови
отпадъци през 2022 год. на община Нова Загора
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси внасям за разглеждане и
приемане на План - сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметосъбирането и сметоизвозването за 2022 година на територията на Община Нова
Загора. План-сметката за чистотата за 2022 г. е разработена на база , определена в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Нова Загора.
Съгласно изискванията на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси,
Общинският съвет ежегодно одобрява План-сметка за дейностите по поддържане на
чистотата, включваща необходимите разходи за:
- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи
и други;
- Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;
- Обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците.
Община Нова Загора предоставя на гражданите и трите вида услуги по чл. 62 от
Закона за местните данъци и такси, а именно:
1. Услугата сметосъбиране и сметоизвозване се предоставя за всички недвижими
имоти в регулационните граници на всички населени места на територията на община Нова
Загора, както и за застроените имоти в границите на землището на съответното населено
място, съгласно плана за земеразделяне, обезвреждане и поддържане на депо за битови
отпадъци.
2. Услугата обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови
отпадъци се предоставя за всички имоти в регулационните граници на всички населени
места на територията на община Нова Загора, както и за застроените имоти в границите на
землището на съответното населено място, съгласно плана за земеразделяне, обезвреждане
и поддържане на депо за битови отпадъци.
3. Услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се
предоставя във всички населени места на територията на община Нова Загора.
Разчетите свързани с разходите за дейностите по предоставяне на цитираните
услуги на гражданите на Община Нова Загора, са разработени с оглед следните фактори:
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- Параметрите за организираното събиране и извозване на битовите
отпадъци по населени места и честотата на извозване на битовите отпадъци,
видовете съдове за битови отпадъци, определени със Заповед № РД-12857/25.10.2021 г. на кмета на общината.
Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината се извършва
чрез следните съдове за смет и периодичност: кофи тип „Мева" /0,11мЗ/ с честота на
извозване в града един път седмично и три пъти месечно в селата; контейнери тип „Бобър"
/1,1 M3/ три пъти седмично в града, три пъти месечно в селата и два пъти седмично в ТЕЦ
Марица-изток 2; контейнери /5м4/ четири пъти месечно в града /за пепел/ сезонно;
контейнери /5мЗ/ четири пъти месечно в града.
- Действащите договори, по силата на които се изпълняват услугите по чл. 62 от
ЗМДТ /Договор от 11.05.2020 г. за „Сметосъбиране, сметоизвозване на отпадъци , както и
поддържане чистотата на местата за обществено ползване в населените места на
територията на община Нова Загора"; Договор № 196/08.12.2020 г. за „Предоставяне на
услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на
разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора,
Тунджа и Стралджа" и Договор№ 425/10.11.2020 г. за "Експлоатация, мониторинг и

поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова
Загора, Тунджа и Стралджа"/.
- Размера на обезпеченията и отчисленията, определен в съответствие с Наредба
№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци ( обн., ДВ, бр. 111
от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 26 от 22.03.2020 г., бр. 77 от
16.09.2021 г.).
Съгласно чл. 20, ал.1, т. 1, б. „к" от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол за 2022 г. нараства с 95 лв./тон. Размерът
на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци
Ямбол през 2021 г. е бил 82 лв./тон, като за 2022 г. се увеличава на 95 лв./тон.
На основание чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за извършване на
дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо
предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни
грижи на площадката на депото. Обезпечението е под формата на месечни отчисления, като
за 2022 г. размера на обезпечението се запазва и е в размер на 0,89 лв./тон депониран
отпадък, които постъпват в сметка на РИОСВ Стара Загора.

Очаквани приходи и разходи за 2022 го.
I. ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци - 4 479 060 лв.,разчетени в План
-сметката за 2022г., са както следва:

1.1.

Приходи от такса битови отпадъци от облог на жилищни имоти 785 370 лева.

1.2.

Приходи от такса битови отпадъци от облог на нежилищни имоти 2 666 630
лева.
1.3. Очакван преходен остатък от 2021 година - 56 060 лв.
2. Искане за възстановяване на отчисленията по реда на чл. 60 и чл. 64 от Закона
за управление на отпадъците:
- 381 000 лв. за издръжка
- 590 000 лв. за проектиране и изграждане на клетка 2

II.РАЗХОДИ
1. Планирани разходи по план - сметката за ТБО за 2022 г. са в размер на
4 479 060 лв. и са разпределени както следва:
1.1. Дейности по събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депото за предварително третиране и депониране , осигуряване на
съдове за смет 1 530 000 лв. за;
2. Дейности по поддържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови
отпадъци и съоръженията за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци - 1 203 390 лв.;
3. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците - 863 000
лв.;

4. Дейности по почистване на уличните платна, площадките, алеите и други
територии от населените места, предназначени за обществено ползване 882 670 лв. в т.ч.;
4.1. Дейности по почистване на нерегламентирани сметища - 90 000 лв.;
4.2. Работни заплати и издръжка на назначения персонал в дейност „Чистота" - 767
670 лв.
4.3 Зимно поддържане 20 000 лв.
4 .4 Механизирано метене и миене на улични платна 5 000 лв.
Контролът по прилагането на План-сметката се осъществява от определени за това
служители на Община Нова Загора, в рамките на техните задължения.
С цел осигуряване на прозрачност при определянето на приходите и необходимите
разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, проектът на План сметката за 2022 г., ведно с настоящия доклад и проекта за решение за приемането й се
публикува на интернет страницата на Община Нова Загора, и в едномесечен от датата на
публикуването на тези документи, заинтересованите лица могат да осъществят правото си
за предложения и възражения по План - сметката за 2022 г. Реда за подаване на писмени
предложения и възражения е оповестен на интернет страницата на Община Нова Загора.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Нова Загора, предлагам Общинският съвет - Нова
Загора да приеме и одобри План - сметката на приходите и разходите за поддържане на
чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2022 г., съгласно приложения към
настоящия доклад проект
:ние.
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