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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЗЛАТОГРАД 

 

от   Пламен Чингаров 
 
Относно:  план-сметка за дейностите по събиране извозване и управление н
за  2012 и определяне годишния размер на ТБО за 201
 
Уважаеми общински съветници

 

Настоящото предложение е във връзка с 
както и за план-сметка на дейностите по събиране
през  2012г.  Това предложение
на Община Златоград. Настоящото
сайт на Община Златоград. 

 

1. Предложението на кмета на общината
извършени през 2011, без същите да са реално заложени и планирани в приетата 
план-сметка. (размерът на тези разходи е 28%
нецелесъобразни за 2012 г, с които допълнително с
общината, респективно гражданите
разплатени разходи, които  са предвидени в план
г, (както и за предходната 2010 г) отчетът на ТБО не кореспондира с план
и поражда сериозно съмнение
финансиране на  други общински разходи
разходите за дейността. По 
2012 г.  

2. С преложението на кмета на общината се увеличава 
събираната за 2011, което в настоящите 
освен  че е нецелесъобразно, 

3. В предложението на кмета на общината не 
постъпления от заведените дела срещу некачествени доставчици на горива през 
2010 г. (първи резерв за изпълнение на дейността)

4. Смятам, че с моето 
посочени в план-сметката (
която за 1 ч/дневно 
наети от общината лица могат
териториите за обществено пол

5. В предложението ми, с
бизнеса и гражданите

6. В предложението ми 
което е възможно в резултат на запазването на став
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
Пламен Чингаров – заместник-председател на 

сметка за дейностите по събиране извозване и управление н
и определяне годишния размер на ТБО за 2012 г. 

общински съветници,  

Настоящото предложение е във връзка с  определяне годишния размер на ТБО за 201
дейностите по събиране, извозване и управление на отпадъците 

редложение е алтернативно на предложение с вх. № ОС
на Община Златоград. Настоящото ми предложение,  също е публикувано в официалния 
сайт на Община Златоград.  Мотиви за  представянето му : 

редложението на кмета на общината за 2012 г се базира на някои разходи, 
2011, без същите да са реално заложени и планирани в приетата 

(размерът на тези разходи е 28% !!!
нецелесъобразни за 2012 г, с които допълнително се

спективно гражданите и фирмите. Същевременно през 2011 г 
оди, които  са предвидени в план-сметката

г, (както и за предходната 2010 г) отчетът на ТБО не кореспондира с план
и поражда сериозно съмнение, че приходите от ТБО са използвани за недопустимо 
финансиране на  други общински разходи, както и за некоректност в отчитането на 
разходите за дейността. По тази причина  разходите за 2011 

С преложението на кмета на общината се увеличава  
011, което в настоящите кризисни за граждани и за фирми 

че е нецелесъобразно, би довело   и до  намаляване на събираемостта.
В предложението на кмета на общината не са  намерил
постъпления от заведените дела срещу некачествени доставчици на горива през 

(първи резерв за изпълнение на дейността) 

моето предложение са прецизиране някои 
сметката (например издръжката на мотометачната машина

/дневно „гълта”  70 хил.лв); Още повече, че 
наети от общината лица могат да изпълняват дейности, свързани с 
териториите за обществено ползване”.  

В предложението ми, справедливо са споделени на ангажимент
и гражданите (53%/47%). 

ми  са посочени по-високи, но реални изисквания за събираемост, 
което е възможно в резултат на запазването на ставката. 
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редседател на  ОбС Златоград 

сметка за дейностите по събиране извозване и управление на отпадъците 

годишния размер на ТБО за 2012 г, 
извозване и управление на отпадъците 

е алтернативно на предложение с вх. № ОС-4811 на квета 
също е публикувано в официалния 

се базира на някои разходи, 
2011, без същите да са реално заложени и планирани в приетата 

!!). Същите смятам за 
е натоварва бюджета на 

. Същевременно през 2011 г  не са 
сметката. Следователно и за 2011 

г, (както и за предходната 2010 г) отчетът на ТБО не кореспондира с план-сметката 
, че приходите от ТБО са използвани за недопустимо 

, както и за некоректност в отчитането на 
2011 са некоректна база за 

 с 50% таксата, спрямо 
кризисни за граждани и за фирми условия, 

намаляване на събираемостта. 
намерили отражения очакваните 

постъпления от заведените дела срещу некачествени доставчици на горива през 

якои неефективни разходи, 
например издръжката на мотометачната машина за 

че част от огромния брой  
да изпълняват дейности, свързани с „почистване на 

на ангажиментите за БО между 

изисквания за събираемост, 
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7. Всички параметри, посочени в предложението на кмета на общината, касаещи 
горива, ремонти, трудови разходи (въпреки че по някои от тях  имам бележки) 
предлагам да останат без промяна, като това е вторият резерв за изпълнението на 
дейността.( 

 

В резултат на горепосоченото предлагам, следните параметри 
 

• План сметка на разходите –  283 002 лв, разбита по дейности 
(Приложение 1) 

 
• Приходи 283 002 лв , както следва 

 

 По облог,лв    съб,%    Постъпл, лв  

граждани 111 142 90% 100 028 

фирми 121 939 90% 109 745 

недобор 91 537 80% 73 229 

 324 618  283 002 

 
На основание горепосоченото, предлагам и   следния проект за решение:  
 

ОбС Златоград, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 9 и чл.66 от ЗМДТ и 

чл.16, ал2 от Наредба №8 на за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги 

РЕШИ : 

 

1. Одобрява план-сметка за 2012 г.  за раходите в размер на 283 002 лв., съгласно 

Приложение № 1. 

 

2. Определя годишен размер на такса битови отпадъци за 2012 година в община 

Златоград, както следва: 

 

2.1. За  имоти на граждани / сгради, земя/, както и за жилищни имоти на 

предприятия и фирми, където се извършват услугите по събиране , извозване и 

обезвреждане на отпадъците , както и чистотата на териториите за обществено ползване 

за населените места в гр.Златоград, с. Старцево, с. Ерма река, с.Долен, с.Аламовци, 

с.Цацаровци, с .Страшимир, с.Кушла, с.Пресока  - 2,4  промила,  върху данъчната оценка 

на имота в т.ч. : 

• За събиране и извозване на отпадъците – 1,4 промил;    

• За обезвреждане на ТБО – 0,7  промил ; 

• За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,3 промил; 

 

2.2. За жилищни имоти, намиращи се извън районите, където има организирано 

събиране и извозване на отпадъците в населените места на гр.Златоград, с.Старцево, с. 

Ерма река, с.Долен, с.Аламовци, с.Цацаровци, с.Страшимир, с.Кушла и с. Пресока – 1,0 

промила в т. ч. 

• За обезвреждане на ТБО – 0,7 промил ; 

• За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,3 промил; 
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   2.3. За нежилищни имоти /сгради, земя/ на предприятия и фирми – 11,00  промила 

върху отчетната стойност на имотите , в т. ч : 

• За събиране и извозване на отпадъците – 6,0 промила; 

• За обезвреждане на ТБО – 4,0  промила ; 

• За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила; 

    

   2.4. За нежилищни имоти, /сгради, земя/ на предприятия и фирми , намиращи се 

извън районите , където има организирано събиране и извозване на отпадъците в 

населените места на гр.Златоград, с. Старцево, с. Ерма река, с.Долен, с.Аламовци, с. 

Цацаровци, с . Страшимир , с.Кушла и с. Пресока – 5,0  промила в т. ч. 

• За обезвреждане на ТБО – 4,0  промила ; 

• За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила; 

    

   2.5. За нежилищни имоти /сгради, земя/ на предприятия и фирми, за които има 

подадена декларация във връзка с чл.67 от ЗМДТ, таксата за услугите по събиране, 

извозване и обезвреждане на отпадъците се определя според количеството на битови 

отпадъци в лева за година, за стандартен съд, обслужван съгласно установения график, 

утвърден със заповед  № 314 / 28.09.2010 г. на кмета на община Златоград и цена на 1 м3 

извозен отпадък 16,00 лв . В тези случаи юридическите лица заплащат и таксата за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, която е 2,4  промила 

върху отчетната стойност на активите. 

 

3. Задължава кмета на общината да представя отчет по изпълнението на  приходите и 

разходване на план-сметката за БО-2012 като част от отчета  по изпълнение на 

общинския бюджет. 

 

С уважение, 
 

 

 
 

Пламен Чингаров, 
Зам. Председател на ОбС 



4 

 

                                  ПЛАН - СМЕТКА 2012г - ПРОЕКТ Приложение 1 към т.1 
от решение 

   СПРАВКА  1        ЗА РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

№ Вид разход 2012 - ОБС § 

І. ТРУДОВИ РАЗХОДИ   90 392,00   

1. Раб. Заплата 64 743,00   

2. Осиг. Вноски 12 630,00   

3 Средства за доп. възнагр. и плащания -раб обл и СБКО, ПМС 66 9 537,00   

  Обезщетение на персонал с характер на възнаграждение 3 482,00   

ІІ. ГОРИВО СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ  57 658,00 1016 

1. МАН -  29 123,00 

2. ИСУЗУ   28 535,00   

ІІІ. ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 16 000,00 1015 

ІV Застраховки, такси, годишни и ежедневни техн.прегледи, винетки 3 200,00 1062 

V. Административни разходи 1 120,00   

  ОБЩО І+ІІ+ІІІ+ІV+V 168 370,00 59% 

      С П Р А В К А  2 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ И ТЕХНИКА 

№ Вид разход 2012 § 

1 Съдове - кофи и контейнери 30 675,00   

  Пластмасови кофи 150*45,80 6 675,00   

  Контейнери пластмасови - 60*400,00 24 000,00   

  ОБЩО 1 30 675,00 11% 

 С П Р А В К А  3 - ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

№ Вид разход 2012 § 

1 Експлоатационни разходи за регионално депо  48 686,00   

1.1 Такса депониране на БО-  3000 т  х 8.50лв/т * 80% 20 400,00 1020 

1.2 Такса претегляне на БО-  960 курса/год. х 4,57лв/курс *100 % 4 387,00   

1.3 Отчисления по чл.71е ЗУО   3000 т. * 9,00 лв *86,2 % 23 290,00   

1.4 Анализ на води  в района на Рег. Депо236   609,00   

2 Реализиране на І  етап от проект Разширение на Рег. ДТБО 15 510,00   

2.1 Собств. у-е във връзка са реализирането на проекта по ОП "ОС" 15 510,00   

  ОБЩО : 64 196,00 23% 

С П Р А В К А 4 - ЗА ПОЧИСТВАНЕ ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

                        

№ Вид разход 2012 § 

1. Трудови р-ди /чистачки-2,шофьор на мотом.-1  ??? 18 811,00 

1. Раб. заплата 15 202,00 

2. Осиг. вноски 2 928,00 

3 Средства за доп. възнаграждения и плащания 681,00 

2. Мотометачна машина - лизинг    1062 

3. ГСМ - мотометачна машина (360 мч год    )   1016 

4. Гаранционно и текущо обслужване на мотом. машина    1020 

  Почистване на наноси и сметища 950,00   

  ОБЩО : 19 761,00 7% 

        

  ВСИЧКО СПР.1 + СПР.2 +СПР.3 + СПР.4 : 283 002,00 

 


