Р Е Ш Е Н И Е №24
(Протокол № 4/ 19.12.2019 г.)

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.64, чл.66, ал.3 и чл.67, ал.6 от Закона за местните данъци и такси,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
І.1. Одобрява план – сметка на разходите за всяка дейност по чл.66, ал.3, т.2 от Закона за
местните данъци и такси за община Гоце Делчев за 2020 г., както следва:
ПЛАН-СМЕТКА
на разходите за такса „Битов отпадък“ за извършваните от община Гоце Делчев услуги по чл.66,
ал.1 от ЗМДТ за 2020 г.
І. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
1. По план-сметка на общинското предприятие "Чистота"
488 400
Заплати
Социални осигуровки
Здравноосигурителни вноски
Задълж. добров.пенс.осигуряване
Издръжка
Трудова медицина
Работно облекло
Материали
Вода, горива и ел.енергия
Разходи за външни услуги
Текущ ремонт
Командировки
СБКО
Разходи за застраховки
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩ.МЕСТА

350 400
47 800
16 800
8 900
64 500
500
7 100
4 500
29 300
4 000
6 000
500
10 600
2 000
488 400

IІ. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
С.МОСОМИЩЕ, С. ДЕЛЧЕВО, С.ДОБРОТИНО И С. ПОПОВИ ЛИВАДИ
1.Средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци - по договор с
ДДС

440 940

ВСИЧКО РАЗХОДИ СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ

440 940

ІІІ. ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
1. Основна цена по договор /10 011 т х 17,00 лв./

170 190

2. Разходи по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (10 011 т
средногодишно х 69.00 лв.)

690 760

3. Разходи по чл.60, ал. 1 и 2, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (10
011 т средногодишно х 13.05 лв.)

130 640

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В
СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ:

991 590

ІV. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В СЕЛАТА БРЕЗНИЦА, КОРНИЦА, ЛЪЖНИЦА, БУКОВО, БАНИЧАН, ГОСПОДИНЦИ И БОРОВО
1. Основна цена по договор ( 1765 т х 46,50 лв.) с ДДС

82 070

2.Обслужване на допълнителни съдове за смет

30 110

ВСИЧКО РАЗХОДИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

112 180

ОБЩО РАЗХОДИ (І+ІІ+ІІІ+ІV)

2 033 110

ІІ. На основание чл.9 и чл.67, ал.6 от ЗМДТ определя основите за изчисляване размера на такса
битови отпадъци за всяка от услугите по чл.62 от същия закон за всички населени места в община Гоце
Делчев, едноличните търговци, юридическите лица и предприятията за 2020г., както следва:
1. Определя промила на физическите лица в гр.Гоце Делчев.
събиране и
поддържане на чистотата
третиране на
промил
транспортиране на битови
на териториите за
битовите отпадъци в
отпадъци до съоръжения
обществено ползване в
съоръжения и
и инсталации за тяхното
населените места и
инсталации
третиране
селищните образувания
в общината
3,95 ‰
1,04 ‰
1,8 ‰
1,11 ‰
2. Определя промила на едноличните търговци, юридическите лица и предприятията в община
Гоце Делчев.
събиране и
поддържане на
третиране на битовите
промил
транспортиране на
чистотата на
отпадъци в съоръжения
битови отпадъци до
териториите за
и инсталации
съоръжения и
обществено ползване
инсталации за тяхното
в населените места и
третиране
селищните
образувания в
общината
9‰
2,88 ‰
1,94 ‰
4,18 ‰
3. Определя промилите на такса битови отпадъци на населението по населени места в община
Гоце Делчев, както следва:

населено място

с. Мосомище
с. Делчево
с. Добротино
с. Попови ливади
с. Борово
с. Баничан
с. Господинци
с. Буково
с. Лъжница
с. Корница
с. Брезница

промил
2020г.

11,51
16,63
57,65
16,29
8,38
12,05
41,7
14,34
18,26
17,57
13,45

събиране и
транспортиране
на битови
отпадъци до
съоръжения и
инсталации за
тяхното
третиране
4,71
5,38
18,22
5,62
5,48
8,87
19,84
5,32
5,77
9,05
6,48

поддържане на чистотата
на териториите за
обществено ползване в
населените места и
селищните образувания в
общината
1,75
2,64
6,98
2,9
0
0
0
0
0
0
0

третиране на
битовите отпадъци в
съоръжения и
инсталации

5,05
8,61
32,45
7,77
2,9
3,18
21,86
9,02
12,49
8,52
6,97

4. Определя размера на такса за битови отпадъци, заплащана от еднолични търговци,
юридически лица и предприятия, декларирали определяне на таксата на базата количество битов
отпадък, да се определя по промила за „поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места и селищните образувания в общината“ и годишна цена на съд както
следва:
- за един контейнер 4 куб.м – 9 900 лв.;
- за един контейнер тип „бобър“ – 4 950 лв.

5. Определя промила на такса битови отпадъци върху данъчната оценка на нежилищните
недвижими имоти, собственост на физически лица, които се използват за стопанска дейност.
събиране и
поддържане на
третиране на битовите
промил
транспортиране на
чистотата на
отпадъци в съоръжения
битови отпадъци до
териториите за
и инсталации
съоръжения и
обществено ползване в
инсталации за тяхното
населените места и
третиране
селищните образувания
в общината
6,5 ‰

2,76 ‰

2,33 ‰

1,41 ‰

6. Определя промила на такса за битови отпадъци за бюджетни организации върху по-високата
стойност между данъчната и отчетната стойност.
събиране и
поддържане на
третиране на битовите
промил
транспортиране на битови
чистотата на
отпадъци в съоръжения
отпадъци до съоръжения
териториите за
и инсталации
и инсталации за тяхното
обществено ползване в
третиране
населените места и
селищните образувания
в общината
4‰
1,5 ‰
0,5 ‰
2‰
7. Определя промила на такса битови отпадъци върху данъчната оценка на недвижимия имот,
собственост на фондация „Символ на любовта“ – лицензирана за предоставянето на социалната услуга
„Дневен център за деца с увреждания“ в гр.Гоце Делчев.
събиране и
поддържане на
третиране на битовите
промил
транспортиране на
чистотата на
отпадъци в
битови отпадъци до
териториите за
съоръжения и
съоръжения и
обществено ползване в
инсталации
инсталации за тяхното
населените места и
третиране
селищните образувания
в общината
1,9 ‰
0,81 ‰
0,68 ‰
0,41 ‰
8. Определя промила на такса за битови отпадъци за училищата и детските заведения върху повисоката стойност между данъчната и отчетната стойност.
събиране и
поддържане на
третиране на
промил
транспортиране на
чистотата на
битовите отпадъци в
битови отпадъци до
териториите за
съоръжения и
съоръжения и
обществено ползване в
инсталации
инсталации за тяхното
населените места и
третиране
селищните образувания
в общината
3‰
1‰
0,5 ‰
1,5 ‰
ІІІ. Определените основи за изчисляване размера на такса битови отпадъци са посочени в чл.16,
ал.7 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Гоце Делчев.
IV. 1. Създава анкетна комисия, която да извърши анализ за дейността и разходваните суми на
Общинско предприятие „Чистота“, в състав:
1. Иван Геров – общински съветник;
2. Ангел Гераксиев – общински съветник;
3. Стоян Вакареев – общински съветник;
4. Сайди Чолак – общински съветник;
5. Никола Джингаров – общински съветник;
6. Валери Сарандев – зам.-кмет на общината.
1. Да се изготви доклад от извършения анализ, като се предостави справка за разходваните
суми за периода, тогава когато предприятието е частно и за тогава когато е общинско, пред
Общинския съвет.

