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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОТЕЛ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел
ОТНОСНО: одобряване на План - сметка на разходите на общината за извършване на
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на таксата
за битови отпадъци за 2022 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси Общински съвет Котел следва да определи размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. въз основа на
одобрена План - сметка на разходите на общината за извършване на дейности по
предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ, за всяка дейност, включваща необходимите
разходи за:
1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово
разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т.
1;
2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци –
за услугата по чл. 62, т. 2;
3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината,
предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.
Обосновка на разходите по видове дейности:
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на
битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното
съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението
на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
Извършването на дейностите по събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, се осъществява от
служител и работници на дейност „Чистота“ към общината с числен състав 19 щатни
бройки- шофьори, сметосъбирачи, домакин и охрана на автопарка, по график съгласно
заповед № РД-13-582/12.10.2021 г. на кмета на Община Котел, за определяне на
границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район, както и
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честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 г. Събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им
за 2022 г., се извършва със следната техника:
Специализиран автомобил „Исузу“ – 2 бр.
-

Товарен автомобил „Форд-Транзит“ – 1 бр.

Автомобил „Газ“ – 1 бр.
Автомобил „Щаер“ – 1 бр.
Самоходно Шаси – 1 бр.
Нает автомобил „Ман“ – 1 бр.
За тази дейност за 2022 г. са планирани 500519 лв. В тази сума са включени
средствата за работни заплати, осигурителните плащания за сметка на работодателя, други
плащания, средствата за работно облекло, както и всички разходи за издръжка на
дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депоОмуртаг – материали, ремонти, такси, застраховки, технически прегледи на автомобилите,
външни услуги, наем на два автомобила , гориво, смазочни материали, както и
осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на съдове за
разделно събиране на отпадъци.
Към настоящият момент събирането и съхранението на битовите отпадъци на
територията на Община Котел се осъществява с метални кофи тип ”Мева” със вместимост
110 л., и с метални контейнера тип ”Бобър”. В гр. Котел са поставени и пластмасови
контейнери за разделно събиране на отпадъци.
Голяма част от кофите и металните контейнери са амортизирани, което налага
ежегодно закупуване на такива. Планираните средства за 2022 г. за тази дейност са на
стойност 41000 лв. в това число и за закупуване на торби за смет.
2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци.
Събраните и извозени количества битови отпадъци от община Котел на депо
Омуртаг за последните четири години са в следните количества:
Година
Количество битов отпадък в тон
2017
1925
2018
2150
2019
2827
2020
2891
-

От 01.01.2021 г. до 29.10.2021 г. събраните и извозени на регионално депо-Омуртаг
битови отпадъци възлизат на 2495 т., което показва тенденция на покачване на
генерираните количества битов отпадък на територията на общината. За 2022 г. се
прогнозират 3264 т. битови отпадъци, които да бъдат събрани и транспортиране на депото
в гр. Омуртаг .
Таксата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци в на регионално депо за
неопасни отпадъци гр. Омуртаг, за 1 тон е в размер 25 лв. Обезпечението по чл.60 от ЗУО
е в размер на 8 лв. за 1 тон, а отчислението по чл.64 от ЗУО за 2022 г. е в размер на 95 лв.
за 1 тон, съгласно чл.20 ал.1 т.1 буква-к от „Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина на
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци“.
Общо за дейността по третиране на битови отпадъци, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или

обезвреждане на битови отпадъци, планираните средства за 2022 г. са в размер на 417792
лв.
3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в
общината, 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.

Дейностите по почистването на местата за обществено ползване, се осъществява от
17 щатни бройки в дейност „Чистота“ (ст. специалист Чистота -2 щ. бр., ст. специалист
„Екология -1 щ. бр., общи работници, чистачи, работник озеленяване и работник
поддръжка-парк "Изворите").
Планираните разходи за 2022 г. за поддържане на чистотата на 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 248377 лв.
Анализът на разходите към 29.10.2022 г. и разчетените средства необходими за
услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г., показват
завишение на разходите по всяка една от дейностите, спрямо предходната година .
Дейност
Сума
2021 г./лв.
1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до инсталации и съоръжения за третирането им, както
и
428110
осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци
2.Третиране на битови отпадъци необхванати в управление то
на масово разпространените отпадъци, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци и/или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
401145
обезвреждане на битови отпадъци
3. Поддържане чистотата на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените
204615
места в общината, предназначени за обществено ползване
Всичко разходи:

1033870

Сума
2022 г./лв.

Увеличение/
Намаление
за 2022 г.

500519

72409

417792

16647

248377

43762

1166688

132818

Необходимите разходи за осигуряване услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване по населени места за 2022 г. са в размер на 1166688 лв. При
запазване размера на таксата за битови отпадъци, и цените на съдовете за смет, сборът от
всички облози ще възлиза на 471692 лв. При прогнозна събираемост на облога в размер

на 75 % и очаквана събираемост на просрочени задължения, приходите през 2022 г. от
такса за битови отпадъци ще бъдат в размер на 438674 лв. Недостигът от 728014 лв.
следва да се осигури за сметка други общински приходи.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 9, чл. 21, ал. 1, чл. 66, от
Закона за местните данъци и такси предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване по населени места в общината за всяка дейност за 2022 г., съгласно
приложената план-сметка.
2. Превишението на разходите над приходите от таксата за битови отпадъци за
2022 г., за сметка на други общински приходи да е в размер на 728014 лв.
3. Считано от 01.01.2022 г. Общински съвет - Котел определя промили за такса
битови отпадъци за имоти, находящи се в райони с организирано събиране и извозване на
битови отпадъци както следва:
3.1. За жилищни имоти – 3,6 на хиляда върху данъчната оценка в т. ч.:
- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране – 1,5 на хиляда;
- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 1,4 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места в общината – 0,7 на хиляда.
3.2. За нежилищни имоти – 7 на хиляда върху данъчната оценка, като на
юридическите лица е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка
съгласно приложение №2 от ЗМДТ, в т. ч.:
- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране – 3,0 на хиляда;
- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,7 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места в общината – 1,3 на хиляда.
Приложение: План - сметка на разходите на общината за извършване на дейности по
предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ на територията на Община Котел за 2022 г.

С уважение ,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел

