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ДО
Г-ЖА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на
такса битови отпадъци за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане
и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането
и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на
промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2023 г.
I. Правно основание
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за
обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел І – такса за битови отпадъци
от Закона за местните данъци и такси. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от
ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване.
1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Годеч, предлагаме да бъде одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г. Предлаганата план - сметка включва
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планираните разходи за битови отпадъци през 2023 г. за гр. Годеч и всички 19 села в община
Годеч. Същата включва необходимите разходи по дейности, както следва:
 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;
 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ Общински съвет - Годеч следва да определи
размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. по населени места.
II. Информация за звено „Чистота и озеленяване“ и отчет за изразходваните
средства за 2022 г.
С Решение № 12 – ПЕДНБО – 06/05.03.2013 г. на Директора на Регионална
инспекция по околната среда и водите – София е прекратена експлоатацията на общинското
депо за битови отпадъци в с. Разбоище със следните мотиви: 1. Стартиралата експлоатация
на „Регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци за общините – Костинброд, Своге,
Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ и 2. Съгласно т. 3.5 от Програмата за управление
на отпадъци на Община Годеч, с период на действие 2009 – 2013 г., утвърдена с Решение
№ СО-15-ЕО/2009 г. от Директора на РИОСВ – София е определено, че експлоатацията на
депо в с. Разбоище ще продължи до въвеждането в експлоатация на „Регионално депо за
битови отпадъци за общините - Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и
Драгоман“ в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“, община Костинброд.
Съгласно писмо с изх.№ 08-00-2003/04.06.2012 г. на Евдокия Манева - заместникминистър на Министерство на околната среда и водите на дружество „Костинброд Еко“ АД
е издадено Комплексно разрешително № 399-Н0/2010 за „Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и
Драгоман“ в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“, община Костинброд.
Според указанията в писмото, общините следва да възложат дейността по обезвреждане на
отпадъците.
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Към настоящият момент Община Годеч е обявила процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община
Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите". Предстои сключване на
Договор за изпълнение на услугата с „Костинброд Еко“ АД, гр. Костинброд. В прогнозната
стойност на поръчката са заложени стойности за такса депониране на тон битов отпадък 30 лв.
без ДДС и 2,74 лв. на тон отпадък отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване
се осъществяват от работници и служители в звено „Чистота и озеленяване” към Община
Годеч. Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени
места. През годините поетапно бяха закупени три специализирани сметосъбиращи
автомобила, багер, съдове за битови отпадъци, храсторези, косачки, моторни коси, машина
за издухване и събиране на листа и дребни отпадъци и други.
На територията на всички населени места в община Годеч са осигурени и се
обслужват общо 1 130 кофи от 110 литра и 517 броя контейнери тип „Бобър“ от 1 100 литра.
През 2022 г. Община Годеч закупи: метални кофи от 110 литра поцинковани – 100
бр. на стойност 9 210 лв. и съдове за събиране на отпадъци 1100 л. /тип „Бобър“/ – 15 бр. на
стойност 20 970 лева.
Към момента в звено „Чистота и озеленяване“ по утвърдена щатна численост са 20,5
длъжности - трима шофьори на сметосъбиращите автомобили, пет сметосъбирачи, двама
метачи, шест общи работници, един хигиенист, двама работници-поддръжка, един организатор
дейности и багерист на 0,5 щат.
Предвидените разходи към план-сметка за 2023 г. са сума от следните пера: разходи
за заплати, осигуровки и други плащания за персонала; разходи за облекло; разходи за
резервни части, гуми и материали; разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия;
разходи за външни услуги и депониране на отпадъци; разходи за текущи ремонти; разходи
за застраховки и др.; разходи за отчисления; разходи за ДДС; придобиване на ДМА и други
разходи.
За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулярно извършване на
описаните по-горе разходи. Не постъпването в срок на приходи от такса битови отпадъци
води до невъзможност за финансиране на разходите, което в определени случаи затруднява
изпълнението на дейността.
По плана на приходната част:
Към 14.11.2022 г. са събрани средства в размер на 448 025 лв. от ТБО, от които:
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 362 899 лв. вноски по облог за текущата година, след направена 5% отстъпка
(10 850 лв.) за платилите до 30.04.2021 г. или 70,18 % изпълнение на облога за ТБО за 2022
г., който е в размер на 517 103 лв.;
 85 126 лв. вноски по недобор от минали години или 17,22 % изпълнение на
недобори от минали години в размер на 494 273 лв.
До края на 2022 г. прогнозираме събраните средства от такса битови отпадъци да
достигне 73,49 % по облог за текущата година или 380 000.00 лв. Прогнозата за недобори
от минали години е да достигне 17,6 % или 87 000.00 лв. Общата сума, която смятаме, че
ще съберем до 31.12.2022 г. от ТБО е приблизително 467 000.00 лв.
По плана на разходната част:
Вид разходи

Численост

Звено „Чистота и озеленяване“

20,5

Шифър

План

ОТЧЕТ

ПРОГНОЗА

на §

2022 г.

31.10.2022

31.12.2022
850 730

Заплати

01-00

284 488

239 406

284 488

Други възнаграждения на

02-00

6 953

4 645

6 953

ДОО

05-51

34 834

29 359

34 834

ЗОВ

05-60

13 891

11 811

13 891

ДЗПО

05-80

6 689

5 722

6 689

Издръжка, в т.ч.

10-00

207 487

177 078

204 803

облекло

10-13

4 730

4 558

4 730

материали

10-15

45 880

38 436

45 500

вода, горива

10-16

57 000

49 326

57 000

външни услуги, в т.ч. такса

10-20

79 527

65 659

79 500

текущ ремонт

10-30

10 000

8 129

10 000

ТОЛ такси

19-01

0

1 195

1 195

застраховки

10-62

10 350

9 775

10 550

Придобиване на транспортно

52-04

35 900

0

35 900

16 000

12 903

16 000

Отчисления по чл. 60 от ЗУО

8 400

5 751

7 000

Отчисления по чл. 64 от ЗУО

243 000

37 068

236 500

персонала

депониране

средство /товарен автомобил/
ДДС
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Съгласно чл. 60 от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране, като всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо
бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото, размера
на което е съгласно договор за депониране и зависи от количеството отпадък.
Отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО за 2023 г. са определени в размер на 95
лева/тон, съгласно 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, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013
г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „к”.
III. Проект на план – сметка за 2023 г. по чл.66 от ЗМДТ
Съгласно чл. 66 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. на
Общински съвет - Годеч за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Годеч, Общински съвет - Годеч определя таксата за битови
отпадъци в годишен размер за всяко населено място, със свое решение, въз основа на
одобрена план-сметка за всяка дейност.
През 2023 г. на територията на община Годеч ще се използват следните съдове за
събиране на битовите отпадъци: 1 130 броя кофи от 110 литра и 517 броя контейнери тип
„Бобър“ от 1 100 литра.
Съгласно Заповед № РД-373/05.10.2022 г. на кмета на Община Годеч, е
определена периодичността за извозване на смет, както следва:


селата: Гинци, Бракьовци, Голеш, Ропот, Връдловци, Станинци, Комщица, Бърля,

Смолча, Равна и Губеш - контейнери тип „Бобър“ от 1100 л. – 2 пъти месечно.
 селата: Върбница, Мургаш, Каленовци, Букоровци, Туден и Разбоище - контейнери тип
„Бобър“ от 1 100 л. - 3 пъти месечно;


село Шума и Лопушня - контейнери тип „Бобър“ от 1 100 л. – 4 пъти месечно;



гр. Годеч – контейнери тип „Бобър“ от 1 100 л. – 4 пъти месечно;



гр. Годеч – кофа тип „Мева“ от 110 л. – 4 пъти месечно;



Квартали: „Молак“, „Трап“, „Йовкина“, „Стойкина“, „Панджина“, „Найденова“,

„Трилкина“, „Цоланова“, „Додовица“, „Дашина“, „Пешичова“, „Елечанова“ и „Гьоргова“ контейнери тип „Бобър“ от 1 100 л. – 4 пъти месечно;
В махала „Скривена" гр. Годеч, и махала „Кумичина дупка" с. Гинци няма да се
извършва сметосъбиране и сметоизвозване, но ще се събират такси, съгласно чл. 63, ал. 1 от
ЗМДТ.
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План-сметката за такса битови отпадъци за 2023 г. е разработена на базата на
направен анализ на разходите. Планираните разходи по план - сметката за ТБО за 2023 г. са
в размер на 919 909 лв. /Приложение № 5/. Сумата, необходима през 2023 г. за осигуряване
на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация на депата за битови отпадъци, събирането, извозването и обезвреждането в депа
или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места е разпределена, както следва:
1. За закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и
други – 35 900 лв.
2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В план-сметката са включени
средствата, необходими за събиране, на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им в размер на 269 223 лв.
3. 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, включително
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците. В План-сметката са
включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в
регионалното депо. Предвидените средства са в размер на 344 334 лв.
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. В Плансметката са включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане
на чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване: метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна,
площади и други територии за обществено ползване в община Годеч; дейности свързани с
почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в
населените места, алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за организиране на
кампании за почистване на населените места; противообледенителни материали за
почистване на площада, алеите, парковете и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. Планираните средства са в размер на 255 967 лв.
5. Предвиден резерв – 14 485 лева.
Средствата се планират в бюджета на Община Годеч за 2023 г., съгласно Единната
бюджетна класификация.
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Вид разходи
Звено „Чистота и озеленяване“

Численос

Шифър

т

на §

21,5

План 2023 г.
919 909

Заплати

01-00

327 968

Други възнаграждения на персонала

02-00

8 403

ДОО

05-51

40 549

ЗОВ

05-60

16 124

ДЗПО

05-80

7 890

Издръжка, в т.ч.

10-00

223 044

облекло

10-13

7 260

материали

10-15

39 521

вода, горива

10-16

75 200

външни услуги, в т.ч. такса депониране

10-20

78 723

текущ ремонт

10-30

10 000

държавни такси /ТОЛ такси/

19-01

3 050

застраховки

10-62

9 290

Резерв
Придобиване на ДМА /бобър 1100 л. – 15 бр./
ДДС

00-98
52-00

14 485
14 000
16 795

Отчисления по чл. 60 от ЗУО

7 030

Отчисления по чл. 64 от ЗУО

243 621

IV. Определяне на годишния размер на таксата
Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за
приходите и необходимите разходи на община Годеч за услугите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване за 2023 г. се осигуряват от целеви приходи от такса
битови отпадъци.
На основание чл. 8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет
определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
„1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето на
услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
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3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси.“
Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ размерът на таксата може и да не възстановява
пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общински
съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
Съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ в случаите, когато размерът на таксите не
възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между
разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
Направен е анализ на последните години, който показва, че събираемостта на таксата за
битови отпадъци е около 74 процента.
За да се получи реална план-сметка за 2023 г., при подобряване на събираемостта
предлагам да бъдат използвани като база данни следните проценти - 75% събираемост от
населението и 75% събираемост от фирми.
Очакваните постъпленията от ТБО за 2023 г., изчислени при запазване на размера
на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в
размер на 439 736 лв. Планираме за недобори от минали години да съберем 80 000.00 лв.
или общо ТБО за 2023 г. в размер на 519 736 лв. Остатъкът предлагам да бъде дофинансиран
за сметка на общинските приходи.
С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по Плансметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка
за 2023 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен
срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие,
като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и
възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл.
„Свобода“ № 1, или на електронна поща: office@godech.bg.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.
1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси, чл.16, ал. 1 и чл. 17 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Годеч, предлагам Общинският съвет – Годеч да приеме и одобри план-сметка за
разходите за такси битови отпадъци за 2023 г., съгласно приложения проект за решение и
Приложения - № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5.
Приложения:
1. Проект за решение
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2. Приложение № 1 – определяне на промили за такса битови отпадъци,
съгласно данъчни оценки на жилищни имоти на физически лица за 2023 г.;
3. Приложение № 2 – определяне на промили за такса битови отпадъци,
съгласно данъчни оценки на нежилищни имоти, собственост на физически лица за 2023
г.;
4. Приложение № 3 – определяне на промили за такса битови отпадъци,
съгласно по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на жилищни
имоти на юридически лица за 2023 г.;
5. Приложение № 4 – определяне на промили за такса битови отпадъци,
съгласно по-голямата сума от отчетната стойност или данъчна оценка на
нежилищни имоти на юридически лица за 2023 г.;
6. Приложение № 5 – План-сметка за 2023 г.

П Р Е Д Л А Г А М:
Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изготвили: /п/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч

Цветомира Сергиева

/п/

Директор на дирекция АОФСД

Георги Стефанов

/п/

Старши експерт „Системен администратор“
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Теодора Василева

/п/

Старши експерт „Местни данъци и такси“

Александра Русимова

/п/

Финансов контрольор

Костадинка Ставрева

/п/

Старши счетоводител в дирекция АОФСД

Цветана Стоянова /п/
Старши специалист към звено “Чистота и озеленяване“
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