
Уважаемн  граждани, 

Съгласно  чл. 66, ал. 3, т.2 Закона  за  местни  данъции  такси, Община  Белене, чрез  
настоящото  публикуване  за  обществена  консултация, предоставя  възможност  на  
заинтересованите  лица  да  направят  своите  предложения  и  становища  по  Проекта  на  План- 

сметката  за  необходимите  разходи  за  извършване  на  услугите  по  сьбиране  и  
транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инстапации  за  тяхното  третиране, 
третиране  на  битови  отпадъци  в  съоръжения  и  инстапации, поддържане  на  чистотата  на  
териториите  за  обществено  ползване  в  населените  места  и  селищните  образувания  на  
Община  Белене  през  2022 г. 

Писмени  предложения  и  сгановища  могат  да  се  подадат  в  деловодството  на  Община  
Белене, в  сградата  на  Общинска  администрация,гр.Белене, улица  „България" №  35, или  на  
електронна  поща: obshtinaЫ(п).abv.bg. до  16 декември  2021 г. 

Публичното  обсъждане  на  План  сметка  2022 г. ще  се  проведе  в  сrрадата  на  Общинска  
Администрация -Белене  на  17 декември  2021 г. от  08.30 часа. 

ДОКЛАДНАЗАПИСКА  

от  Милен  Павлов  Дулев  — Кмет  на  Община  Белене  

ОТПОСИО: Одобряване  на  План-сметка  за  необходимите  разкоди  за  извършване  на  
услугите  по  събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инстапации  за  
тяхното  третиране, третиране  на  битови  отпадъци  в  съоръжения  и  инстапации, поддържане  
на  чисготата  на  териториите  за  обществено  ползване  в  населените  места  и  селищните  
образувания  на  Община  Белене  през  2022 г. 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

В  изпълнение  на  Закона  за  местните  данъци  и  такси  (ЗМДТ) внасям  за  разглеждане  и  
приемане  на  План-сметка  на  Община  Белене  за  2022 г. 

I. Правно  основание  
Дейностите  по  събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  

инстапации  за  тяхното  третиране, третиране  на  битови  отпадъци  в  съоръжения  и  
инсгапации  и  поддържане  чистота  на  териториите  за  обществено  ползване  са  
регламентирани  в  глава  трета, раздел  I от  Закона  за  местните  данъци  и  такси. 

При  определяне  на  таксата  за  извършената  услуга  са  взети  предвид  изискванията  на  
чл. 62 и  следващите  в  раздела  от  Закона  за  местните  данъци  и  такси. Видът  на  
предлаганите  услуги  по  чл. 62 на  територията  на  община  Белене, както  и  честотата  на  
събиране  и  транспортиране  на  битовите  отпадъци  се  определят  сьс  заповед  на  кмета  на  
общината  и  се  обявяват  публично  до  31 октмври  на  предходната  година  Такава  заповед  е  
издадена  с  №  1054/28.10.2021 г. и  е  обявена  публично  на  интернет  страницата  на  Община  
Белене. 

Разработената  за  2022 г. План-сметка  за  услугите  е  в  съответсгвие  сьс  ЗМДТ  и  
Наредба  №  8 за  определянето  и  админисгрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  
територията  на  община  Белене. 

При  анализа  на  дейностга  на  Регионапната  система  за  управление  на  отпацъците  
са  взети  предвид  изискванията  на  Закона  за  управление  на  отпадъците. 
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II. Организация  на  девиостите  
В  Община  Белене  дейносгите  по  събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  

съоръжения  и  инсталации  за  тяхното  третиране  и  поддържане  чистота  на  териториите  за  
общесгвено  ползване  се  извършва  от  специализирано  звено  „Екология, озеленяване  и  
чистота" към  общинската  администрация, като  общинска  дейност. 

През  2022 година  на  територията  на  град  Белене  и  населените  места  в  Общината  ще  
се  обслужват  2 471 броя  еднофамилни  кофи  за  битови  отпадъци  с  вместимост  0.11 куб. м, 
с  честота  на  извозване  веднъж  седмично  за  град  Белене  и  два  пъти  месечно  за  село  Деков, 
382 броя  контейнера  за  битови  отпадъци  тип  „Бобър" с  вместимосг  1,1 куб. м, които  ще  се  
обслужват  два  пъти  седмично  за  град  Белене  и  два  пъти  месечно  за  селата  Татари, 
Петокладенци, Кулина  вода  и  Бяла  вода. На  територията  на  град  Белене  през  2022 г. ще  
бъдат  разположени  45 броя  кафяви  контейнери  с  вместимосг  1,1 куб.м. за  разделно  
събиране  на  „зелени" - биоразградими  отпадъци, които  ще  се  обслужват  веднъж  
седмично. 

Съдовете  за  твърди  битови  отпадъци  и  контейнерите  за  „зелени" - биоразградими  
отпадъци  ще  се  обслужват  с  автомобили  „Исузу" и  ,,Рено  премиум", и  при  необходимост  
от  Бордови  Камион  „Ивеко". 

В  резултат  на  разделното  събиране  на  биоразградими  отпадъци  и  транспортирането  
им  до  Регионапна  система  за  управление  на  отпадъците  в  регион  Левски  (Никопол)-село  
Санадиново, Община  Белене  ще  получи  компосг  и  през  2021 г.Компосrьт  ще  бъде  
раздаден  на  всички,които  са  платили  такса  битови  отпадъци  в  срок. 

Териториите  за  общесгвено  ползване  - улични  платна, площади, паркове, 
междублокови  пространства, цветни  градини  и  зоин  за  отдих  се  поддържат  и  почистват  
ежедневно  от  назначеин  лица  към  Комунална  дейност  към  одобрената  План  сметка, както  
и  с  камион  Мерседес  308 Д, трактор  ТК-80 с  хидравличен  повдигач  и  трактор  Кубота  
М108 S. 

От  месец  юни  2016 г., Община  Белене  заедно  с  Обцщните  Никопол, Свищов, 
Левски, Павликени  извозва  битовите  си  отпадъци  до  Регионапна  система  за  управление  
на  отпадъците  в  регион  Левски  (Никопол)-село  Санадиново . Регионапното  депо  в  село  с. 
Санадиново  започна  работа  от  07.06.2016 г. Със  заповед  №  РД  0321/03.06.2016 год. на  
Директора  на  РИОСВ  - Плевен, считано  от  сьщата  дата  се  спира  експлоатацията  на  
депото  за  неопасни  отпадъци  в  град  Белене. Предвид  описаната  фактическа  обсгановка, 
към  настоящия  момент  сьбраиня  битов  отпадък  се  транспортира  до  депото  в  с. 
Санадиново .В  начапото  на  месец  февруари  2021 г. бе  сключен  нов  договор  с  предмет  
„Избор  на  оператор  за  експлоатация  и  сгопат:исване  на  Регионапна  система  за  управление  
на  отпадъци  в  регион  Левски  (Никопол) за  срок  от  5 /пет/ години. 

III. Формираве  на  Плаи  -сметка  2022 г. 
План-сметката  за  2022 г. включва  дейности  сьгласно  чл. 66 ап. 1 от  Закона  за  

местни  данъци  и  такси, за  реапизирането, на  които  са  необходими  разходи  за: 
1. Закупуване  на  нови  кофи  за  битови  отпадъци, ремонт  и  резервни  часги  на  

амортизирани  сьдове. 
2. Събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  Регионапна  система  за  

управление  на  отпадъците  в  регион  Левски  (Никопол)-село  Санадиново . 
3. Почистване  целогодишно  на  уличните  платна, площаците, апеите, парковете, 

зони  за  отдих  и  другите  територии  от  населените  места, предназначени  за  общесгвено  
ползване. 

4. Обезпечения  по  чл. 60 и  отчисления  по  чл. 64 от  ЗУО, такси  за  сепариране, 
компостиране  и  депониране  на  отпадъци,почистване  на  нерегламентирани  сметища, 
договор  за  опасни  битови  отпадъци . 
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За  закупуване  на  нови  кофи  за  битови  отпадъци, ремонт  и  резервни  части  на  
амортизиране  сьдове  са  предвидени  средсгва  в  размер  на  46 000 лв. 

За  дейносrга  сметосьбиране  и  извозването  на  отпадъка  до  депото  в  село  Санадиново  
са  предвидени  143 067 лв. за  град  Белене  и  27 480 лв. за  Кметсгвата  на  територията  на  
общината. 

В  град  Белене  се  поддържат  и  обслужват  около  250 дка  зелени  плопии. За  
поддържането  и  почистването  на  уличните  платна, площадите, апеите, парковете, 
спортин  и  други  зони  за  отдих  предназначеин  за  общесгвено  ползване  са  предвидени  
521 008 лв. за  град  Белене, и  124 500 лв. за  Кметствата  в  Община  Белене, в  това  число  и  
снегопочистването  на  уличната  мрежа. Голямо  перо  от  разходите  е  свързано  с  
комунални  дейности  извършване  на  територията  на  града  и  населените  места, а  именно  — 

метене, събиране, изнасяне  и  ръчно  товарене  на  уличната  смет; косене  на  тревни  площи, 
събиране  и  изнасяне  на  трева  За  финансиране  на  дейносrга  на  обслужваща  група  
„Комунална  дейност" за  град  Белене  за  2022 г. са  nnauupauu разходи  в  размер  на  
357 000 лв. Те  включват  средства  за  заплати,осигурителни  вноски,работно  облекло, 
инсгрументи  и  консумативи  за  обезпечаване  на  работния  процес. 

За  Кметсгвата  в  населените  места  към  Община  Белене  сьщо  има  предвидеин  по  1,5 
бройки  сметосъбирачи, които  ще  извършват  комунални  дейности  и  за  тяк  са  презвидени  
по  17 700 лв. на  Кметсгво. 

В  тези  разходи  е  отчетено  и  очакваното  повишение  на  размера  на  минималната  
работна  заплата  от  650 лв. през  2021 г. на  700 лв. през  2022 г. 

За  обезпечения  по  чл. 60, отчисления  по  чл. 64 от  ЗУО, такси  за  сепариране, 
компостиране  и  депониране  на  отпадъци,почисгване  на  нерегламентираин  сметища  и  
договор  за  опасни  битови  отпадъци  са  предвидени  средсгва  са  в  размер  на  133 840 лв, в  
това  число  са  и  разходите  за  почистване  на  нерегламентирани  сметища  в  размер  на  6 840 
лв.,както  и  сключване  на  договор  за  събираае  на  опасни  битови  отпадъци  в  размер  на  2 000 
лв. 

Обезпеченията  чл. 60 и  отчисленията  по  чл. 64 от  Закона  за  управление  
на  отпадъци  са  регламентирани  в  Наредба  №  7 от  19 Декември  2013 г. издадена  от  
минисrьра  на  околната  среда  и  водите.Те  са  разпределни  , както  следва: 

За  обезпечения  по  чл. 60 от  ЗУО  са  планирани  4 500 лв .Това  са  разходи  
предвидени  за  извършване  на  дейности  по  обезвреждане  на  отпадъци  чрез  
депониране, покриващи  бъдещи  разходи  за  закриване  и  
следексплоатационни  грижи  на  площадката  на  депото  за  неопасни  
отпадъци . И  през  2022 г. размера  остава  непроменен  - 5,92 лв./тон  
депониран  отпадък . 

В  съответствие  с  разпоредбите  на  чл. 64 от  ЗУО  са  предвидени  35 500 лв. за  
заплащане  на  отчисления  за  депониране  на  отпъдъци.За  2022 г. съгласно  Наредба  7 за  реда  
и  начина  за  изчисляване  и  определяне  размера  на  обезпеченията  и  отчисленията  са  
предвидени  95 лв/тон  депониран  отпадък, спрямо  82 лв./тон  депониран  отпъдък  за  2021 г. 
Община  Белене  ежегодно  подава  заявление  до  РИОСВ  за  намаляване  на  отчисленията  с  50 
%. Очаква  се  след  издадено  разрешение  от  РИОСВ  - Плевен, Община  Белене  да  ги  заплаща  
с  50 % намапение, с  50 % са  планирани  и  г. План  сметка  2022 г. , а  именно  47,50 лв./тон  
депониран  отпадък, за  сравнение  през  2021 г. беше  41 лв./тон  депониран  отпадък. 

За  финансовото  осигуряване  на  пълния  обем  дейности  по  сьбиране  и  
транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инсталации  за  тяхното  третиране, 
третиране  на  битови  отпадъци  в  съоръжения  и  инстапации, поддържане  на  чистотата  на  
териториите  за  обществено  ползване  в  населените  места, обезпечения  по  чл. 60 и  
отчисления  по  и  чл. 64 от  ЗУО  през  2022 г. ще  са  необходими  средсгва  в  размер  на  
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995 895 лв., от  които  865 895 лв. очаквани  прикоди  през  2022 г. , и  със  130 000 лв. 
Община  Белене  ще  дофинансира  дейносгите  по  План  сметка  2022 г. 
По  приходната  част  на  План  сметка  2021 г. 
Към  31.10.2021 г. от  такса  за  битови  отпадъци  са  сьбрани  6 3 2 1 5 3 л  в . или  76,48 
% изпълнение  на  приходната  част  за  2021 г. 
По  разходната  част  на  План  сметка  2021 г. 
Разкодите  за  дейносrга  623 „Чисгота" към  31.10.2021 г. са  в  размер  на  701 373 лв., 
След  направения  анализ  се  уточнява, че  към  31.10.2021 г. част  от  разходите  за  дейност  
„Чистота" са  покрити  с  гласуваната  от  Общински  съвет  - Белене  сума  за  дофинасиране  от  
Обтцина  Белене. 

IV. Начнн  на  определяне  на  годишния  размер  на  Такса  битови  отпадъци  
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, сьвместно  с  Национапното  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  сьбрание  проект  за  изменение  на  чл. 66 и  67 от  
закона. Предвид  обстоятелството , че  към  настоящия  момент  горните  изисквания  не  са  
изпълнени, в  Народното  събрание  през  2021 г. 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, в  сила  от  1 
януари  на  втората  година, следваща  публикуването  на  резултатите  от  преброяването  на  
населението  и  жилищния  фонд  в  Република  България  през  2021 г. По  този  начин  се  създава  
възможносг  и  през  2022 г. да  се  прилагат  досега  действащите  норми. Във  връзка  с  горното  
и  на  основание  чл.66, ап.1 от  Закона  за  местните  данъци  и  такси  (ЗМДТ) се  предлага  такса  
битови  отпадъци  за  2022 г. да  се  определя  в  сьответствие  с  необходимите  разходи  за  
осигуряване  на  услугите  по  събиране  и  извозване  на  битовите  отпадъци, обезвреждането  им  
в  депа  или  други  сьоръжения, както  и  за  поддържане  чистотата  на  териториите  за  
общесгвено  ползване. Размерът  на  таксата  се  определя  за  всяка  услуга  по  
отделно,включваща  цената  на  съответните  услуги. 

След  направен  финансов  анапиз  на  извършваните  от  Общината  дейности  по  
събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инстапации  за  тякното  
третиране,третиране  на  битовите  отпадъци  в  сьоръжения  и  инстапации  и  поддържане  на  
чистотата  на  териториите  за  обществено  ползване  в  населените  места  и  селищните  
образувания  в  общината,се  установява  голям  дисбапанс  между  приходите  от  Такса  битови  
отпадъци  (ТБО) и  направените  разходи  за  тези  дейносги. Дори  и  при  сто  процента  
събираемост  на  облога  за  2022г., тези  прикоди  ще  покрият  едва  около  70 на  сто  от  
одобрените  разходи  по  приетата  с  решение  на  Общински  съвет  -Белене  план-сметка  по  
чл.66 от  ЗМДТ  за  годината. За  покриване  на  осганалата  част  от  разкодите  по  план  -сметката  
се  разчита  на  приходи  от  стари  несьбрани  вземания-недобори  и/или  дофинансиране  от  
Общинския  бюджет. За  събирането  на  тляма  част  от  несъбраните  вземания-недобори  се  
използват  законови  процедури  за  принудително  събиране  по  ДОПК, но  често  процедурите  
продължават  във  времето  извън  бюджетната  година. Въпреки  предоставените  възможносги  
на  задължените  лица  за  плащане  на  дължимите  такси  по  различи  начини,както  и  
образуваните  дела  за  принудително  изпълнение,прикодите  от  ТБО  получени  през  годината  
не  са  достаrьчни  да  покрият  основните  разходи  по  план-сметката  и  ежегодно  
увеличаващите  се  обезпечения  по  чл. 60 и  отчисленията  по  чл. 64 от  Закона  за  управление  
на  отпадъците  (ЗУО). За  преодоляване  на  същесгвуващия  дисбапанс  е  необкодимо  при  
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формиране  на  размера  на  таксата  за  битови  отпадъци  за  текущата  година, при  сьщата  
основа  (данъчна  оценка), да  се  увеличат  ставките-промилите  за  да  може  текущия  облог  да  
покрива  нарасгващият  размер  на  планираните  разходи  в  план-сметката  за  съответната  
година. Това  изискване  е  и  в  синхрон  с  разпоредбата  на  чл.7, an.1 от  Закона  за  местните  
данъци  и  такси  (ЗМДТ): „Местните  такси  се  определят  въз  основа  на  необходимите  
материапно-технически  и  административни  разходи  по  предоставяне  на  услугата". При  
определяне  размера  на  таксите  Общинският  съвет  е  необходимо  да  спазва  следните  
принципи  сьгласно  чл.8, an.1 от  ЗМДТ: 
1. възстановяване  на  пълните  разходи  на  общината  по  предосгавяне  на  услугата; 
2. създаване  на  условия  за  разширяване  на  предлаганите  услуги  и  повишаване  
на  тяхното  качество; 
3. постигане  на  по-голяма  справедливост  при  определяне  и  заплащане  на  местните  такси. 

В  изпълнение  на  същите  и  предвид  нарасгващите  параметри  на  предвидените  за  
2022 г. разходи  нanагат  общият  промил  за  определяне  на  таксата  за  битови  отпа,дъци, за  
физически  и  юридически  лица  да  бъде  увеличен  за  2022г. , като  основата  остане  
непроменена. Разглеждането  на  промените  в  промилите  при  изчисляване  размера  на  ТБО  е  
необходимо  да  се  разглежда  парanелно  с  проекга  на  nnau -сметката  за  дейностите  по  чл.бб  
от  ЗМДТ  за  Община  Белене  за  2022г.(Приложение  No 1) , в  който  планираните  приходи  
обезпечават  разходите  по  предоставяне  на  услугите  по  чл.62 от  ЗМДТ. В  действащата  към  
настоящият  момент  Наредба  8 за  определяне  и  администриране  на  местните  такси  и  цени  
на  услуги,размерът  на  таксата  за  битови  отпадъците  е  определен  за  всяка  услуга  поотделно . 

Предвид  тези  обсгоятелства  се  напага  промяна  в  Наредба  8 на  Общински  сьвет  
Белене  за  определяне  и  администриране  на  месгни  такси  и  цени  на  услугиге  на  
територията  на  Община  Белене  за  2022 г. в  частга  на  Раздел  I, Такса  за  битови  отпадъци. 

Спазени  са  изискванията  на  действащите  в  момента  ап. 1 и  an. 2 на  чл. 67 от  
Закона  за  местните  данъци  и  такси  - таксата  за  битови  отпадъци  да  бъде  определена  
въз  основа  на  количеството  битови  отпа,цъци  или  пропорционапно  върху  основа  
/данъчна  оценка/, определена  от  общинския  сьвет. 

Предосгавена  е  възможносг  на  физическите  и  юридическите  лица, желаещи  
определяне  на  таксата  на  база  количесгво  отпадъци, да  подадат  декларация  по  
образец  в  срок  до  30 ноември  на  текущата  година. Към  31.10.2021 г. от  тази  
възможност  са  се  възползвапи  31 данъчно  задължени  лица  
Декларацията  е  публикувана  на  сайта  на  община  Белене  в  раздел  „Местни  данъци  и  такси" 
-„Образци  на  документи" и  е  общодостъпна  

V. Целн, конто  се  поставят  
С  приемането  на  План-сметката  се  цели  качествено  изпълиение  на  услугите  по  

събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инстanации  за  тяхното  
третиране, третиране  на  битови  отпадъци  в  сьоръжения  и  инсталации  и  поддържане  на  
чисготата  на  териториите  за  обществено  ползване  в  Община  Белене  през  2022 година. 

VI. Фннаисовн  и  други  средства, необхадими  за  нзпълнението  на  план-сметката  
Средствата, необходими  за  изпълнението  на  предложената  план-сметка  за  услугите  по  
събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  съоръжения  и  инстanации  за  тяхното  
третиране, третиране  на  битови  отпадъци  в  сьоръжения  и  инстanации  и  поддържане  на  
чистотата  на  териториите  за  общесгвено  ползване  в  Община  Белене  през  2022 г. се  
осигуряват  от  целеви  приходи  от  такса  битови  отпадъци  и  дофинасиране  от  бюджета  на  
Община  Белене. 

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл. 21, an. 1, т. 7 и  ап. 2 от  Закона  за  месгното  
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самоуправление  и  месгната  админисграция, чл. 66, ал. 1 от  Закона  за  местните  данъци  и  
такси, предлагам  Общински  съвет  - Белене, след  обсьждане  да  вземе  следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява  План  - сметка  за  необкодимите  разкоди  за  извършване  на  услугите  по  
събиране  и  транспортиране  на  битови  отпадъци  до  сьоръжения  и  инстапации  за  тяхното  
третиране, третиране  на  битови  отпацъци  в  съоръжения  и  инсталации  и  поддържане  на  
чистотата  на  териториите  за  обществено  ползване  в  Община  Белене  през  2022 година  
съгласно  Приложение  1: 

Приложение  1: 
L Проект  за  PEШEHI~IE на  План-сметка  2022 г., 

/ 

МИЛЕН  ДУЛЕВ  
Кмет  на  Обищна  Белене  
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