ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРЪН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
Относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови
отпадъци през 2021 год. в Община Трън и определяне на размера на таксата за
битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически
лица за 2021 година.
Уважаеми общински съветници,
На Вашето внимание предоставям разработен проект план – сметка за
необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване във всички
населени места на територията на общината.
При разработването на план-сметката са спазени следните принципи:
- предвидените средства да гарантират необходимите разходи за
осъществяване на трите вида дейности;
- значително повишаване качеството на предлаганите услуги;
- осигуряване средства за почистване на нерегламентираните сметища;
- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
такса битови отпадъци за незастроените имоти, собственост на гражданите;
- подобряване качеството на живот на хората чрез поддържане на чиста
жизнена среда;
- достигане на по-висока степен на събираемост на определената такса
за битови отпадъци;
- загриженост да сериозни социални последици от финансовата и
икономическа кризи и от тяхното въздействие върху хората;
- по-голямо участие на бизнеса за финансиране на предвидените
разходи.
Относно основата за определяне на такса битови отпадъци за 2021г
Съгласно чл.67 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата
се определя според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се
установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя
на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет.
Поради обстоятелството, че различните субекти – физически лица и
предприятията, за жилищните имоти имат различни потребителски нужди и

ползват общи съдове, справедливо е да се определи размера на таксата битови
отпадъци, пропорционално върху данъчната основа. Това е в съответствие с
чл.67, ал.2 от ЗМДТ, съобразявайки се с нормите на чл.7 и чл.8, ал.1, т.3 от
закона и не противоречи на разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗМДТ.
Използваният в Общината софтуер относно администрирането на
данъците и таксите на задължените лица по ЗМДТ за недвижимо имущество, не
позволява и не дава възможност да се определи налогът върху количеството на
битовите отпадъци, затова размерът на ставката се определя пропорционално
върху данъчната оценка на съответния деклариран имот.
Друг мотив за избора и начина за определяне таксата за битови отпадъци
е невъзможността да се определи според документите за собственост и
адресната регистрация на собствениците или ползвателите на имота, дали те
действително са ползватели на същия, колко членове на семейството го
обитават, за да е налице принципът на справедливо разпределение според
количеството битови отпадъци, които те генерират.
Предлаганият начин на заплащане на ТБО за 2021 година е в съответствие
с разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, освен залегналия основен принцип за
справедливост и съразмерност при определяне на таксите, е продиктуван и от
факта, че битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове от живущите, като има
и многоетажни жилищни сгради.
Друг момент при формирането на таксата е включването на разходи за
отчисления по чл.20, ал.1, т.1, буква „з“ от Наредба №7от 19.12.2013г.за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци. Съгласно горецитираната Наредба
Община Трън дължи за 2021 г. отчисления в размер на 82.00 лв. на тон отпадък.
Имайки предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 от Закона за местните данъци и такси, чл.64
от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, предлагам Общински съвет Трън да
приеме следното:
РЕШЕНИЕ
1. Приема план – сметката за необходимите средства за финансиране на
трите вида услуги за 2021 година: сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване, които се предлагат в населени места на
територията на община Трън, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
2. Приема таксата „битови отпадъци” да се определи пропорционално
върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
3. Определя такса „битови отпадъци” за периода 01.01.2021г – 31.12.2021г
за всяка услуга поотделно в размер, както следва:
3.1. За жилищни и вилни имоти – 5 ‰ (пет промила) върху данъчната
оценка на имота, в т.ч.:
- за сметосъбиране и извозване – 3.25‰

- за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0.5‰
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰
3.2. За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и
еднолични търговци - 5 ‰ (пет промила) върху отчетната стойност на фирмите и
върху данъчната оценка на физическите лица, в т.ч.:
- за сметосъбиране и извозване – 3.25‰
- за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0.5‰
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰
3.3.За СУ „Гео Милев“ гр.Трън - 2.5 ‰ върху данъчната оценка.
4. Утвърждава размера на отчисленията по чл.20, ал.1, т.1 буква „з“ от
Наредба №7 от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци в размер на 82.00лв. на тон отпадък.
5. За недвижимите имоти, представляващи незастроени земи се определя и
заплаща такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови
отпадъци, в размер на 0.5‰ върху данъчната оценка на имота.
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