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ПРОЕКТ 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЕЛХОВО 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Петър Андреев Киров  – Кмет на община Елхово 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2019 година и определяне 
размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово 
за 2019 година 
 
 
           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
             Съгласно чл. 6, ал. 1, т. „а“ от Закона за местни данъци и такси, общините събират 
местни такси за битови отпадъци. Същата се заплаща за извършваните от общината услуги 
по: събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места и селищните образувания в общината. 

 Размерът на таксата  се определя по реда на чл. 66  от Закона за местни данъци и 
такси(ЗМДТ), като дейностите по предоставяне на услугата по чл.62 включват: 

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 
разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците  

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и 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   

3.  поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите 
и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 
предназначени за обществено ползване  

 Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включват в план-сметка за годината за 
всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. 

Натрупаните обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление 
на отпадъците, от дейностите свързани с битовите отпадъци, също се включват в план - 
сметката като разход за дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ. 

Съгласно чл. 67 ал.2 размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено 
лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се определя, като 
разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, 
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формирани по реда на чл. 66, ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят, като се 
приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет 
основи за услугите по чл. 62. 

На основание чл. 67 ал.3 размерът на таксата за единица основа се определя в 
левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, 
ал. 3, т. 2 за одобряване на план-сметката. 

След направени подробни анализи за  необходимите  разходи по посочените в чл.66 
ал.1 от ЗМДТ дейности, предлагам на вниманието на Общински съвет Елхово за 
одобрение  план-сметките за разходите по населени места от Община Елхово съгласно 
Приложения с номера от 1 до 20 неразделна част от настоящата докладна записка,  както 
следва : 

- Приложение 1- за гр.Елхово –  606 974,88  лв. 
- Приложение2-  за село Борисово –  6 625,69 лв. 
- Приложение 3- за село Бояново –70 153,24 лв. 
- Приложение 4- за село В.Поляна – 4 671,05  лв. 
- Приложение 5- за село Голям Дервент –4 820,04лв. 
- Приложение 6- за село Гранитово –  46 465,35 лв. 
- Приложение 7- за село Добрич 23 830,99 лв. 
- Приложение 8- за село Жребино – 7 264,26 лв. 
- Приложение 9- за село Изгрев – 11 051,62 лв. 
- Приложение 10- за село Кирилово –36 418,79 лв. 
- Приложение 11- за село Лалково – 4 526,63 лв. 
- Приложение 12- за село Лесово –  219 256,05лв. 
- Приложение 13-за с.Маломирово и с.Славейково – 12 187,36 лв. 
- Приложение 14- за село М.Манастир – 32 336,70 лв. 
- Приложение 15- за с.Мелница и с. М.Кирилово –9 832,38  лв. 
- Приложение 16- за село Пчела – 8235,57   лв. 
- Приложение 17- за село Раздел –  16 161,28 лв. 
- Приложение 18- за село Стройно – 5 217,45 лв. 
- Приложение 19- за село Трънково – 7 017,89 лв. 
- Приложение 20- за село Чернозем – 3 491,91 лв. 

 
      Предложените по-горе план-сметки  за обезпечаване дейностите по чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ са изготвени въз основа на данъчните оценки на физически лица  и отчетни 
стойности  на юридически лица. 

 В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.2 от Административно процесуалния 
кодекс, предложеният проект на  план-сметките за разходите за 2019 година и определяне 
размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 
2019 година е публикуван на интернет – страницата на Община Елхово. 

Предвид гореизложеното и на основание на чл.21,ал.1, т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и направените план сметки за разходите и 
очакваните приходи през 2019 г. предлагам на Общинския съвет да приеме  следните:   

Р Е Ш Е Н И Я : 
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1.На  основание чл.66, ал.1 във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМДТ  Общински съвет 
Елхово одобрява  план-сметките за разходите на населените места от Община Елхово 
съгласно Приложения  номера от 1 до 20. 

2. На основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ  Общински съвет Елхово определя размера 
на такса битови отпадъци  съгласно Приложение № 21. 

3.На основание  чл. 67, ал.2 от ЗМДТ   приема  размера на годишна  такса според 
вида  и броя  на използваните съдове съгласно Приложения от номера от 1.1 до 20.1 

   Неразделна част от настоящата докладна записка  са: 
  -Приложения  с номера от 1 до 20 и от 1.1 до 20.1 подробни план – сметки за 

приходите и разходите на населените места от Община Елхово .  
             - Приложение номер 21 План-сметка за разходите на РДНО с.Добрич 
             - Приложение номер 22 Анализ цена контейнер и кофа за града и  селата 
   -Приложение номер 23 Размер на ТБО върху отчетна стойност решение на 
общински съвет  
  
  
             

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 
Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


