
	АНАЛИЗ	

На	план‐сметка	за	ТБО	–	2019	

Таксата	за	БО	се	заплаща	за	извършваните	от	общината	услуга	по:	
1.Събиране	 и	 транспортиране	 на	 БО	 до	 съоръжения	 и	 инсталации	 за	 тяхното	

третиране;	
2.Третиране	на	БО	в	съоръжения	и	инсталации;	
3.Поддържане	 на	 чистотата	 на	 териториите	 за	 обществено	 ползване	 в	

населените	места	в	общината.	
Размера	на	ТБО	се	определя	по	реда	на	чл.66	от	ЗМДТ	за	всяко	населено	място	с	

Решение	на	Общински	 съвет	 –	 Сатовча	 въз	 основа	 на	 одобрена	 план‐сметка	 за	 всяка	
дейност,	включваща	необходимите	разходи	по:	

1.Събиране	 на	 БО	 и	 транспортирането	 им	 до	 инсталации	 и	 съоръжения	 за	
тяхното	третиране,	както	и	осигуряване	на	съдове	за	събиране	на	БО,	с	изключение	на	
разделното	 събиране,	 предварителното	 съхраняване	 и	 транспортирането	 на	 БО,	
попадащи	в	управлението	на	масово	разпространените	отпадъци	по	ЗУО.	

2.Третиране	 на	 БО,	 необхванати	 в	 управлението	 на	 масово	 разпространените	
отпадъци,	 както	 и	 прочуване,	 проектиране,	 изграждане,	 поддържане,	 експлоатация,	
закриване	и	мониторинг	на	депата	за	БО	и	/	или	други	инсталации	или	съоръжения	за	
оползотворяване	и/или	обезвреждане	на	БО.	

3.Поддържане	на	чистотата	на	уличните	платна,	площадите,	алеите,	парковите	и	
другите	 територии	 от	 населените	 места	 в	 общината,	 предназначение	 за	 обществено	
ползване.	

Тъй	като	ТБО	е	вид	местна	такса,	то	за	нея	е	приложимо	определението	на	чл.7	
от	ЗМДТ,	че	размера	се	определя	въз	основа	на	необходимите	материално‐технически	
и	административни	разходи	по	предоставяне	на	услугата.	

	
План‐сметка	„Чистота”	се	състои	от	две	части:	
‐Приходи	–	изведени	от	прогнозната	стойност	на	приходите	от	ТБО	и	преходния	

остатък	от	предходни	години	(ако	има)	и	
‐Разходи	–	необходимите	средства	за	допустимите	дейности	описани	по‐горе.	
В	 чл.67	 от	 ЗМДТ	 са	 уредени	 възможностите	 за	 определяне	 на	 размера	 на	 ТБО,	

както	и	възможната	база	(основа)	за	определяне,	като	водеща	по	закон	са	количеството	
реализирани	отпадъци.	
	 В	 случай,	 че	 тази	 основа	 за	 определяне	 размера	 на	 ТБО	 е	 неприложима	 –	
Общински	 съвет	може	 да	 приеме	 и	 друга	 основа	 като:	 ‐	 определяне	 на	 такса	 на	 база	
вместимост	на	съдове	за	сметосъбиране	или	брой	ползватели	на	услугата	в	имота.	
	 Тъй	 като	 на	 територията	 на	 общината	 са	 разположени	 различни	 съдове	 	 за	
сметосъбиране,	 в	 зависимост	 от	 достъпа	 на	 сметосъбиращата	 техника,	 според	
спецификата	 и	 инфраструктурата	 на	 релефа	 в	 населените	 места,	 на	 практика	
заложените	 в	 ЗМДТ	 основи	 са	 неприложими.	 В	 повечето	 населени	 места	 са	
разположени	контейнери	тип	 „Бобър”	 за	 общо	 събиране	на	БО	на	достъпни	места	по	
предложение	 на	 кметовете	 на	 населените	 места	 в	 които	 се	 събират	 БО	 от	 различни	
ползватели	 на	 услугата,	 което	 изключва	 определянето	 на	 ТБО	 да	 става	 на	 база	
количество	или	вместимост.	
	 Поради	факта,	 че	 община	Сатовча	 е	 селска	община	–	неприложим	е	и	метода	–	
брой	 ползватели	 на	 услугата,	 поради	 високият	 процент	 на	 миграция	 на	 младото	
население	 /	 някой	 от	 тях	 сезонно	 /	 и	 оставащите	 по‐възрастни,	 които	 обработват	
прилежащите	терени	на	имотите,	поддържат	сградния	фонд	и	реализират	значителни	
количества	отпадъци.	



Определянето	 на	 база	 брой	 ползватели,	 би	 довело	 до	 умишлено	 изкривяване	 на	
декларираните	обстоятелства	с	цел	избягване	от	облагане	с	ТБО.	
	 Горното	е	достатъчно	да	се	установи,	че	е	невъзможно	определянето	на	ТБО	по	
основите	заложени	в	ЗМДТ	и	това	дава	право	на	ОС	–	Сатовча	да	определи	друга	основа	
или	 да	 приложи	 досегашната	 –	 т.е	 данъчна	 основа	 на	 имотите	 за	 физически	 лица	 и	
отчетната	стойност	на	имотите	за	юридически	лица,	която	на	този	етап	е	работеща.	
	 Общата	 стойност	 на	 план‐сметка	 „Чистота”	 за	 населените	 места	 в	 община	
Сатовча	за	2019	г.	възлиза	на	573	607.00	лв.	при	приблизително	годишно	количество	
на	депонираните	отпадъци	–	около	2	200	тона.		
	 Образувана	е	съобразно	дейностите,	които	трябва	да	се	извършват	през	2019	г.	
регламентирани	в	чл.62	от	ЗМДТ.	
	 1.Осигуряване	на	съдове	за	БО		 	 	 	 	 	 	‐															0.00	лв.	
	 2.Събиране,	транспортиране	до	депа	и	инсталации	за	третиране		‐	166	908.00	лв.	
	 ‐	 Сумата	 е	 определена	 въз	 основа	 на	 сключен	 договор	 за	 сметосъбиране	 и	
сметоизвозване	при	кратност	на	събиране	и	обработка	–	три	пъти	в	месеца.	
	 3.Проучване,	проектиране,	изграждане,	поддържане,	експлоатация,	закриване	и	
мониторинг	 на	 депата	 за	 БО	 или	 др.инсталации	 и	 съоръжения	 за	 обезвреждане,	
рециклиране	 и	 оползотворяване	 на	 БО,	 включително	 отчисленията	 по	 чл.60	 и	 64	 от	
ЗУО	–	Общо	‐		237	886.00	лв.	
	 В	това	число:	
	 ‐	средства	за	депониране	на	БО	–		79	200.00	лв.	
	 ‐	Отчисляване	по	чл.60	от	ЗУО			–			8	206.00	лв.	
	 ‐	Отчисляване	по	чл.64	от	ЗУО			–	150	480.00	лв.	

Отчисленията	по	чл.60	и	64	от	ЗУО	се	внасят	ежемесечно	чрез	бюджетна	сметка	
на	общината	Доспат	–	по	сметките	на	РИОСВ	–	Смолян.	

4.Средства	 за	 предотвратяване	 образуването	 на	 нерегламентирани	 сметища,	
обработка	и	закриване	на	такива,	почистване,	миене	и	поддържане	улици,	площади	и	
др.	места	за	обществено	ползване	–	168	813.00	лв.	

Общо	приходи	от	ТБО	по	облог	за	2018	год.	 	 	 	 	 –	397	340.00	лв.	 за	физически	и	
юридически	лица.	

Общо	разходи	по	план	–	сметка	за	2019	г.	 	–	573	607.00	лв.	
	 Недостиг		 	 	 	 	 	 	–	176	267.00	лв.		

За	 преодоляване	 на	 недостига	 в	 размер	 на	 176	 267.00	 лв.	 е	 необходимо		
прилагане	 на	 допълнителни	 мерки	 от	 страна	 на	 общинската	 администрация	 за	
принудително	 събиране	 на	 стари	 просрочени	 задължения	 от	 некоректни	
данъкоплатци.		
	
	
Приложения	:	
1. План	–	Сметка	по	Чл.66	от	ЗМДТ	за	2019	год.	
	
	
	
Изготвил	:	…………………………																														Кмет	на	Община	Сатовча	:	………………………	
	
														/	Илиян	Атипов	/																																																																						/	д‐р	Арбен	Мименов	/	
	
																																		


