ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 Г.
На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.
66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Долна Митрополия уведомява
всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ
административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2021 г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за
местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Долна Митрополия предоставя на населението
услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга
поотделно - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката
за 2021 г. са предвидени средства в размер на 949 220 лева, съгласно проект на
Предложение за решение на Кмета на Община Долна Митрополия до Общинския съвет –
Долна Митрополия, относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне
размера на такса битови отпадъци за 2021 г.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по
издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и
възражения по проекта за решение на е-mаil адрес : obshtina@dolnamitropolia.bg или в
Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация – Долна Митрополия, на
първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване
на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Долна
Митрополия 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 – Долна Митрополия
или от публикувания по-долу проект за решение.
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ПРОЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН - СМЕТКА
За определяне годишния размер на такса битови отпадъци
в община Долна Митрополия за 2021год.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл.66 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и
сметоизвозване; поддържане на чистота на териториите за обществено ползване;
обезвреждане на отпадъците в депа или други съоръжения.
През 2011г. съгласно Закона за управление на отпадъците се въведоха отчисления
за всеки тон депониран отпадък на депата, които през годините прогресивно нарастват на
ежегодна база. За настоящата 2020 г. те са 69лв на тон, а за 2021г и всяка следваща година,
ще бъдат 95лв. на тон. Средствата, който общината трябва да внесе като отчисления за
2020г. са 238000лв, а през 2021г. тази сума нараства на 315 000 лв. Извън тях Община
Долна Митрополия извършва плащания към Община Плевен във връзка със сключеното
споразумение за сътрудничество между общините Плевен, Долни Дъбник, Долна
Митрополия, Искър, Пордим и Гулянци относно Договор за експлоатация и стопанисване
на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен. Очакваният
размер който общината ще заплати по дейностите по третиране чрез сепариране и
депониране на отпадъци, включително и в клетка №1 е в размер на 136000лв.без ДДС. От
казаното до тук е видно, че въпреки настоящите промени се предлага през 2021 г. да не
бъде променян размера на Такса битови отпадъци.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и във връзка
с чл.66, ал.1 от ЗМДТ предлагам на вашето внимание Проект на Предложение за решение
на Кмета на Община Долна Митрополия до Общинския съвет – Долна Митрополия,
относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци,
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на
такса битови отпадъци за 2021 г.
Съгласува
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Проект!
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Долна Митрополия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ЦОНОВСКА – КМЕТ НА
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОТНОСНО: Приемане на план- сметка за приходите от ТБО и разходите на
дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения
на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
и определяне размера на такса битови отпадъци в община Долна Митрополия за
2021 г.
Уважаеми дами и господа ,
Разпоредбата на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси предвижда с решение
Общинският съвет да определи в годишен размер таксата за битови отпадъци, въз основа
на одобрена план–сметка включваща необходимите разходи за финансиране на
дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране и
транспортиране на отпадъците до регионалното депо и третирането им, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, както и
осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване.
За населените места на територията на Община Долна Митрополия, през
следващата 2021 година размерът на такса битови отпадъци ще бъде един и същ.
В разходната част на план-сметката за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено за 2021 г., се предвижда увеличение в частта на отчисленията
за депониране на отпадъците по чл. 64 на Закона за управление на отпадъците, които от
69.00 лв. за 2020 г., за 2021 г. са в размер на 95.00 лв. на тон депониран отпадък.
На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 62 и чл. 66 ал.1 от ЗМДТ
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема план- сметка за приходите от ТБО и разходите на дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци,
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на
такса битови отпадъци в община Долна Митрополия за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ : ..............................
/ Поля Цоновска /
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ПЛАН - СМЕТКА
За приходите от ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за
2021 г.
ПРИХОДИ :
Вид приход
План
1.Такса битови отпадъци
747 700
1.1. Други общински приходи за покриване на действително извършени
135 886
разходи по план - сметката на ТБО.
1.2. Предоставени средства от РИОСВ от отчисленията по чл.64 от ЗУО
65 634
Всичко разходи за дейност :
949 220
РАЗХОДИ :
Вид разход
План
1.Сметосъбиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа за
276 080
битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за третирането им.
Всичко разходи за дейност :
276 080
Вид разход
План
2. Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в т.ч:
2.1 Такса за депониране и обезвреждане на отпадъци, съгласно Договор за
136 000
обществена поръчка с предмет: „Експлоатация и стопанисване на
Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен за
общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър,
Пордим, както и Сдружение „Регионално управление на отпадъцитеПлевен, включваща Клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране.“
2.2 Такса по чл.60 от Закона за управление на отпадъците
11 140
2.3 Такса по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
315 000
2.4 ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС
70 000
2.5 Почистване на нерегламентирани сметища
21 000
Всичко разходи за дейност :
553 140
Вид разход
План
3.Почистване на улични платна, площади,паркове и др. територии за обществено
ползване в т.ч:
3. 1Разход за гориво и материали и др. разходи свързани с почистване на
26 000
площади, улици и др. територии за обществено ползване.
3.2 ФРЗ и осигуровки на заетите лица в почистването на териториите за
94 000
обществено ползване.
Всичко разходи за дейност :
120 000
Всичко разходи :
949220лв.
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Размерът на такса за битови отпадъци за всички населени места на територията на
Община Долна Митрополия остава непроменен за 2021г. в сравнение с приетия за 2020г.,
а именно:
1. За жилищни, вилни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти
на предприятия – 6 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота съгласно чл.20
и чл.21 от ЗМДТ, в т.ч.:
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - 3 %о пропорционално върху
данъчната оценка на имота.
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения – 2,5 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота.
- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
0,5 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота.
2. За нежилищни имоти на предприятия таксата за битови отпадъци се определя:
2.1. на база данъчна оценка на имота съгласно чл.21 от ЗМДТ - 9 %о , в т.ч.:
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - 5 %о пропорционално върху
данъчната оценка на имота.
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 3 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота.
- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1
%о пропорционално върху данъчната оценка на имота.
2.2. на база количество отпадъци
Таксата се определя в зависимост от броя на съдовете за битови отпадъци,
декларирани от съответното предприятие, както следва:
- За кофа 240 л., при честота на извозване 3 пъти месечно - 313лв./година
За контейнер 1.1 м3 при честота на извозване 3 пъти месечно –
1106лв./година
Лицата , които заплащат такса за битови отпадъци на база количество
отпадъци, заплащат и такса за услугата по поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване - 1 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота
3. За незастроени имоти, намиращи се извън регулационните граници на
населените места се събира такса :
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения за граждани – 2,5 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота
за предприятия – 3 %о пропорционално върху данъчната оценка на земята
- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
за граждани – 0,5 %о пропорционално върху данъчната оценка на имота
за предприятия - 1 %о пропорционално върху данъчната оценка на земята
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