ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 30.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница
/Наредбата/./ вх.№ 638/ 30.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 35
1. Общински съвет-Дупница не приема докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница /Наредбата/ с вх.№ 638/ 30.12.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 30.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Одобряване на годишна план – сметка за разходите по
третиране на битови отпадъци и поддържане чистота територията
на Община Дупница 2020 г. и определяне на годишния размер на такса
битови отпадъци за 2020 г. / вх.№ 637/ 30.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с чл.62, ал.1 от ЗМДТ, чл. 21,
ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 36
I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУПНИЦА oдобрява план-сметка на разходите по
третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на
населените места в община Дупница за 2020 г., съгласно Приложение 1, както следва:
1. “Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2020 г. в размер на 1 405 988 лв. /един
милион четиристотин и пет хиляди деветстотин, осемдесет и осем лева/.
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и
оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от
Закона за управление на отпадъците в размер 1 150 008 лв. /един милион и сто и петдесет
хиляди и осем лева /.
3. Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 784 955 лв.
/седестотин осемдесет и четири хиляди, деветстотин петдесет и пет лева/.
II. Общински съвет – Дупница определя годишния размер на такса битови
отпадъци за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения
на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване за всички населени места в община Дупница, считано от
01.01.2020 г. , по услуги и в зависимост от данъчната основа както следва:

1. Пропорционално върху данъчната оценка на физически и юридически лица за
жилищните им имоти в общ размер на 4.5 промила върху данъчната оценка,
определена съгласно чл.20 и чл.21 от ЗМДТ, както следва:
1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер на 2.02 промила
върху данъчната оценка.
1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, проучване,
проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране,
анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер
на 1.73 промила върху данъчната оценка.
1.3 Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 0.75 промила върху
данъчната оценка.
2. Пропорционално върху данъчната оценка на физически и юридически лица за
нежилищните им имоти в общ размер на 8.00 промила върху данъчната оценка
определена съгласно чл.20 и чл.21 от ЗМДТ, както следва:
2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер на 3.2 промила
върху данъчната оценка.
2.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, проучване,
проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране,
анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер
на 2.81 промила върху данъчната оценка.
2.3 Чистота на териториите за обществено ползване в размер на 1.99 промила върху
данъчната оценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

Приложение №1
Утвърдил:
инж. Методи Чимев
Кмет на Община Дупница
ПРОЕКТ !

План-сметка за необходимите разходи за дейностите

по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

През 2020 година

Наименование на услугата/дейността

I.

„Сметосъбиране и сметоизвозване“

Общо
лева
140598
8

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци

14000

1

Контейнери тип "Бобър" с вместимост 1, 1 куб.м 20бр.х 550 лв.

11 000

2

Кофи тип "Мева" с вместимост 0.11 куб.м 50бр.х 60 лв.
Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3000
139198
8

1

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на
физически или юридически лица попадащи в границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване до съоръжения/инсталации за предварително третиране
и предаване за обезвреждане/План - сметка по Договор РД-09-760/27.08.19 г./ с включено
ДДС

2

Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло , едрогабаритни
отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни битови отпадъци и биоотпадъците

0

3

Събиране на едрогабаритни отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни битови отпадъци
и биоотпадъците

0

4

Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

0

5

Събиране на излезли от употреба моторни превозни средства

0

8

Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

0

1 391
988

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго
третиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 115000
II. чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
8

2

Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

238
070

3

По споразумение с РИОСВ - Перник за плащане на стари задължения по чл.60 и чл.64 от
ЗУО

660
000

4

Експлоатационни разходи на съответните съоръжения (включително за сепариране и
оползотворяване на битови отпадъци);

131
328

5

Проучване, проектиране на нови съоръжения или разширяване на съществуващи;

0

6

Инвестиционни разходи /за проект за рекултивация на Общинско депо, м. Злево биологична рекултивация -1-ва година/

76 610

7

Други извършвани от общината дейности като:

7,
1

Закупуване на земя за ново депо или инсталации за преработване и третиране на
отпадъци;

0

7,
2

Наеми на терени за съхраняване на битови отпадъци и възстановяване на освободени
територии;

0

7,
3

Депониране и съхранение на битови отпадъци;

7,
4

Постоянен мониторинг и периодичен анализ на морфологичния състав на битовите
отпадъци, постъпващи на депо;

0

7,
5

Разработка и внедряване на информационни системи (софтуер) за събиране, анализиране
и проследяване на потоците отпадъци по количество, вид и източник (генератор), с цел
извършване на текущ мониторинг и в подкрепа на планиране на бъдещи мерки за
подобряване на системата за управление на отпадъците.

0

7,
6

Разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците

0

Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - хартия, пластмаси,
метали, стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци
отпадъци.

44000

1

Изграждане и експлоатация на площадки за разделно събиране на отпадъци - хартия,
пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от
бита и др. рециклируеми отпадъци от домакинствата, включително разходи за доставка
или наем на техника, машини и съоръжения за събирани и транспортиране на отпадъци
от площадките.

22 000

2

Изграждане и експлоатация на площадки/съоръжения за компостиране на биоотпадъци
от поддържане на зелени площи; или за анаеробно разграждане.

22 000

III
. „Чистота на териториите за обществено ползване“
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

784955

784955

1

Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски
площадки, паркове, гробищните паркове – метене, машинно и ръчно миене, събиране,
извозване на отпадъците,

2

Машинно миене и метене

21255

3

Почистване на нерегламентирани сметища;

10 000

Общо за всички дейности

334095
1

753
700

РАЗШИФРОВКА НА ЗАЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ В ПЛАН – СМЕТКА 2020 Г.

I.

Сметосъбиране и сметоизвозване

• Осигуряване на съдове
Заложени са:
1. тип “Бобър” – 20 бр.Х 550 лв. = 11 000 лв.
2. тип “Мева” – 50 бр. Х 60 лв. = 3000 лв.
Общо: 14 000 лв.

Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депа или др. съоръжения за третиране
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци – Съгласно Договор РД-09760/27.08.19 г./ - за две години – 2 420 000 лв. – за година 1 210 000 лв. – средно
извършен разход за сметосъбиране и сметоизвозване по цитирания договор –
средно месечно за 2019 г. -78 200 лв.х 12 месеца = 938 400 лв.х 20 %/ДДС/ =
1 126 080 лв./ с ДДС/. За транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за
предварително третиране средно месечно за 2019 г. – 22 159 х 12 месеца
=265 908 /с ДДС/. Така разхода за
организираното сметосъбиране и
сметизвозване, транспортиране до инсталацията за предварително третиране
възлиза на 1 126 080 + 265 908 лв.= 1 391 988 лв.
2. Разделно събиране на хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло – Договор с
“Екопак – България” ЕАД - 0 лв.
3. Събиране на едро габаритни отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни битови
и биоотпадъци - /По Договор с “Венресурс” ЕООД - № II -16/29.02.16 г./ - 0 лв.
4. Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
/Договор с “Елтехресурс” АД/ - 0 лв.
5. Събиране на излезли от употреба моторни превозни средства – 0 лв.
6. Събиране на негодни заупотреба батерии и акумолатори – 0 лв.
Общо раздел I: 1 405 988 лв.
•

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или др.
инсталации или съоръжения за обезвреждане или др. третиране и
оползотворяване на битовите отпадъци, включително и
отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО
Заложени са следните разходи:

т.2 Отчисления по чл.64 от ЗУО – за депониране на отпадъци на депо в
гр.Костинброд по Договор РД 09-10/11.01.2018 г. с “Екобулсорт” ЕАД за

третиране на смесени битови отпадъци – включени средно месечно
депонирано количество по месечни протоколи – 1253 т./г. х 2 кратно
извозване х 95 лв./ т. за 2020 г. = 238 070 лв.
т.3 Стари задължения по чл.60 чл.64 от ЗУО/по Споразумение, които от 2020
г. месечно възлизат на 55 000 лв. х 12 месеца =660 000 лв.
т. 4 Експлотационни разходи на съответните съоръжения/включително за
сепариране и оползотворяване на битовите отпадъци/ - включени разходи за
третиране на отпадъци по Договор РД 09-10/11.01.2018 г. с “Екобулсорт”
ЕАД - средно месечен разход до момента – 10 944 лв. х 12 месеца= 131 328
лв.
т.6.Инвестиционни разходи – предвидени са средства за биологична рекултивация
на обща стойност – 111 710 лв., като за първата година 2020 г. са предвидени –
76 610 лв.
За останалите дейности в подточките – няма предвидени разходи

Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита – хартия,пластмаса,
метали, стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци
Т.1 Изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци –
предвидени – 22 000 лв.
Т.2 Изграждане и експлоатация на площадки/съоръжения за компостиране на
биоотпадъци от поддържане на зелени площи – предвидени – 22 000 лв.

ОБЩО Раздел II: 1 150 008 лв.

III.
Чистота на териториите за обществено ползване
т.1 Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства,
обособени детски площадки, паркове, гробищни паркове – План-сметка на
ОП”ЧПнаТОП” - Проектно/– 753 700 лв.
т.2 Машино миене и метене – по извършено за 2019 г. два пъти
годишно/пролет и есен/ - средна стойност – 21 255 лв.
т.3 Почистване на нерегламентирани сметища – заложени – 10 000 лв.
Общо раздел III : 784 955 лв.

При така заложени разходи общо за всички дейности План-сметката
възлиза на 3 340 951 лв.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 30.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница.
/ вх.№ 636/ 30.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1,т.7ит.23 и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 37
І. Общински съвет Дупница приема Наредба за изменение на Наредба за определяне
на местните данъци на територията на община Дупница, както следва:
§ 1. Изменя се чл.15 като цифрата „1.45“ са заменя с “2.50”
§ 2. Изменя се чл.35, ал.2 цифрата „1.95“ се заменя с „2.50“
ПРЕХОДНИ ИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Настоящите изменения на чл. 15 и чл. 35, ал. 2 от Наредба за определяне на
местните данъци на територията на община Дупница влизат в сила считано от 01.01.2020 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

