ДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА
одобряване на разходите за 2021 година и приемане на план-сметката
за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на
община Кричим за 2022 година
В изпълнение на разпоредбите на чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци
и такси, посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., и по реда на чл. 69, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, проектът на решение за одобряване на плансметката и план-сметката, ведно с доклада към нея, се публикуват на 22.11.2021 г. на
интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, за обществено обсъждане, с
което се създават предпоставки в регламентирания 30-дневен законов срок, считано от
тази дата, за мнения, предложения, възражения или др. от заинтересованите лица, във
връзка с направеното предложение за определяне размера на такса битови отпадъци в
община Кричим за 2022 година.
Предложения, възражения, мнения, препоръки и др. по публикувания проект,
могат да подавани в деловодството на Община Кричим или на e-mail:
kmet_krichim@abv.bg

ДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
от
Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим
ОТНОСНО: Одобряване на разходите за 2021 година и приемане на плансметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на територията на
община Кричим за 2022 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 114, взето с Протокол № 16 от 16.12.2020 г., Общински
съвет – Кричим определи размера на такса битови отпадъци за 2021 г. за физически и
юридически лица, и е прие план-сметката за приходите и разходите за дейността за
2021 година.
За 2020 г. размерът на такса битови отпадъци за територията на община Кричим
беше променен спрямо 2019 г. с цел постигане на съответствие между необходимите
разходи за изпълнение на дейностите по сметопочистване и приходите за тях.
Общинският съвет прие план-сметката за приходи и разходи за такса битови
отпадъци на територията на община Кричим за 2020 година с промяна на облагането,
като бяха увеличени промилите и за физически, и за юридически лица, за да бъдат
осигурени средства за реалното изпълнение на дейностите, в т.ч. и за отчисленията по
чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Съгласно Решение № 114, взето с Протокол № 16 от 16.12.2020 г., Общински
съвет – Кричим, непроменен остана размера на такса битови отпадъци за 2021 година
спрямо 2020 г.
Отчетът на приходите и разходите за ТБО към 31.10.2021 г. е, както следва:
§ 2707 Такса битови отпадъци:
- Бюджет
661 727 лв
- Отчет
514 385 лв
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- извършени разходи към 30.11.2020 г. са:
- Актуализиран бюджет
472 852 лв
- Отчет
294 786 лв
- намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64 /
- Актуализиран бюджет
290 334 лв
- Отчет
221 359 лв
- намаление на прихода / § 3701 внесен ДДС/
- Актуализиран бюджет
4 956 лв
- Отчет
1 836 лв
РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ
§ 01 Заплати на персонала
§ 02 Др. възнаграждения на персонала
§ 0551 Социални осигуровки от работодателя

§ 0560 ЗОВ
§ 0580 Вноски за ДЗПО
ИЗДРЪЖКА
§ 1011 Храна
§ 1013 Работно облекло
§ 1015 Материали
§ 1016 Гориво
§ 1020 Външни услуги
§ 1030 Текущ ремонт
§ 1062 Разходи за застраховки
§ 1901 Платени държавни данъци,такси
§ 1981 Платени общински данъци, такси
§ 5205 Придобиване на стопански инвент
§ 5206 Изгражд. на инфр. обекти
Всичко дейност „Чистота”

§ 6102 Предоставени трансфери (-)
§ 3701 Внесен ДДС (-)
Всичко дейност „Чистота”

АКТУАЛИЗИРАН
БЮДЖЕТ
КЪМ 31.10.2021
133 852
23 036
18 532
7 292
4 252
200
3 500
138 113
60 000
172 274
20 000
4 500
3 600
2 000
21 324
2 000
615 475
290 334
4 956
910 765

ОТЧЕТ
31.10.2021
98 383
13 658
13 725
5 391
2 321
189
2 879
31 229
51 266
68 798
2 421
3 715
863
1426
1 206
297 470
221 359
1 836
520 665

Към 31.10.2021 г. остатъкът в размер на 390 100 лв. представлява задължения за
заплати и осигуровки за м. ноември и декември на работещите в дейност „Чистота”, за
гориво за м.ноември и декември, за такси за депониране на отпадъците към община
Пловдив като собственик на регионалното депо в с. Цалапица, и отчисления по чл.60 и
чл.64 от ЗУО, определени по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци на Министъра на околната среда и водите.
Предвидените средства от такса битови отпадъци за 2021 г. осигуряват
покриването на материално-техническите и административни разходи по предоставяне
на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, събиране на отпадъците и транспортирането им до
сметището в Цалапица, както и разходите за таксата за депониране на отпадъците
ведно с отчисленията по реда на ЗУО и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци.
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С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от
01.01.2021 г., месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и
чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31
декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по
решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя
приетият от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови
отпадъци.
С направеното изменение и допълнение на ДОПК на практика в дейност
„Чистота” на община Кричим през отчетната 2021 година останаха и отчисленията по
чл. 60 и чл. 64 за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г., общ размер 228 480 лв. На
основание Решение № 129, взето с протокол № 18 от 25.02.2021г. на Общински съвет,
те бяха разпределени по следния начин:
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери 4 куб.метра, контейнери
тип „Бобър”, кофи тип „Кука” – 100 000 лв.
2. Закупуване на 1 бр. открит контейнер за строителни отпадъци – 1 500 лв.
3. Изготвяне на работен проект за обект: "Изграждане на водопроводно отклонение
за обект "Допълващо застрояване" в ПИ 39921.301.2 по КККР на гр.
Кричим, представляващ УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща инсталация" –
3 000 лв.
4. За изпълнение на обект: „Изграждане на водопроводно отклонение за обект
"Допълващо застрояване" в ПИ 39921.301.2 по КККР на град Кричим, представляващ
УПИ I-301.2 - Площадка за компостираща инсталация” – 100 000 лв.
5. За финансиране на дейности по прилагане на противоепидемични мерки на
обекти и територии за широко обществено ползване на територията на община Кричим
– 23 980 лв.
Към настоящия момент и след проведена процедура по реда на Закона за
обществените поръчки, съдовете за битови отпадъци, контейнера за строителните
отпадъци и работния проект за водопроводното отклонение са изпълнени, а
физическото изпълнение на самото отклонение е в процес на реализация.
Отчисленията съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, през последните три години са:
- 69 лв/т за 2020 г.
- 82 лв/т за 2021 г.
- 95 лв/т за 2022 г.
Увеличението през 2021 година на променените отчисления съгласно Наредба №
7 от 19.12.2013 г. е с 13 лв/т, спрямо 2020 г. По настояване на общините, включително
и чрез Националната сдружение на общините в Република България, през 2020 година
бе постигнато съгласие с Министерството на околната среда и водите за договаряне на
по-плавно завишение размера на отчисленията, за 2020 г. стана 69 лв/т, за 2021 година
82 лв/т, а от 2022 и всяка следваща година става 95 лв/т. Нормативно наложените
отчисления, които трябва да стимулират депонирането на по-малко отпадъци,
оскъпяват ежегодно разходите по обезвреждане на отпадъците на общините, в т.ч. и на
община Кричим.
При съобразяване с факта, че за 2021 година се предвижда по-плавно увеличение
на отчисленията спрямо 2020 г.и 2021, считам за целесъобразно Такса битови отпадъци
отново да не се променя.
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Допълнителен мотив за запазване размера на ТБО за 2021 г. произтича от
публикуваният в ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. Закон за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния кодекс, съгласно който с § 58, 59 и § 60 на приетия нормативен
документ, освен, че е предвидено месечните обезпечения и отчисления от 01.03.2020 г.
до 31.12.2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО да останат по сметка на
общината, която ги е събрала и да се разходват по решение на Общинския, се създават
законови предпоставки за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. да не се
начисляват лихви върху дължимите от общините суми за месечните отчисления по чл.
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО. Тази възможност ненатоварване допълнително
на разходите в дейността, тъй като с оглед продължаващата тежка ситуация в резултат
на ковид кризата, постъпленията от ТБО и през тази, както и през 2020 г. бяха
нарушени, за разлика от предходните години.
В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по
отпадъците, битовите отпадъци събирани на територията на община Кричим се
извозват и депонират на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Цалапица
на основание подписан с община Пловдив договор № РД № 21ДГ375/23.04.2021 г.
срещу заплащане на определената за целта такса.
На Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за
общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица,
Раковски и Брезово, проведено на 26.02.2021 г., беше взето решение за определяне
размера на таксата за 2021 г. за депото в с. Цалапица в размер на 121,18 лв/т с включени
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Към настоящия момент няма промяна с
изключение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, които съгласно приетите изменения в
Наредба № 7 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 2020 година
са 82 лв/т. Няма настъпила промяна след тази дата. Таксата за ползване на депото в с.
Цалапица включва, както следва:
1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв/т;
2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т;
3. отчисленията по реда на чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв/т.
4. отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на МС
№ 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г. са за: 2011г. - 3 лв/т; 2012 и 2013г. – 9
лв/т; 2014 г. – 15 лв/т; 2015 – 28 лв/т; 2016 г. - 36 лв/т; 2017 година – 40 лв/т; 2018 – 45
лв/т; 2019 – 57 лв/т; 2020 – 69 лв/т, 2021 – 82 лв/т; 2022 – 95 лв/т.
Допълнително извън горепосочените разходи, следва да се има предвид и
предстоящото увеличение размера на минималната работна заплата /МРЗ/, която от
01.01.2021 г. става 650 лв., което води и до увеличение на осигуровките за 2021 г.
спрямо 2020 г. Ако не бъдат предприети мерки за коригиране на заплатите, персоналът
в общинска дейност „Чистота” - шофьори и сметосъбирачи, ще останат под този
размер, тъй като в по-голямата си част са на МРЗ, което от своя страна подлежи на
санкции по реда на трудовото законодателство спрямо работодателя, в случая
общината.
През 2021 година количеството на депонираните от община Кричим отпадъци на
регионалното депо в с. Цалапица, не надвишава количествата от 2019 и 2020 година.
Изпълняват се вменените задължения със Закона за управление на отпадъците,
общините да отговарят за поддържане чистотата, осигуряване на съдове и извозването
им по отношение на цялата територия на съответната община, включително и по
републиканските, и по общинските пътища, и по коритата на реките и деретата,
независимо от собствеността им, така и по отношение недопускане и/или почистване на
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нерегламентираните сметища с оглед недопускане на замърсявания и евентуални
наказателни санкции спрямо общината.
Увеличението на количеството депонирани отпадъци води до пропорционално
увеличение на разходите за целта, които се покриват от приходите за дейността, поради
което общината предприема действия за намаляване количеството на депонираните
отпадъци, които се извозват до сметището в Цалапица, включително разяснителна
кампания за въведеното разделно събиране на отпадъците хартия, стъкло и пластмаса.
Към настоящия момент физическото изпълнение на СМР за изграждане на
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци,
върви към приключване, което дава възможност през 2022 г. същата да бъде въведена в
експлоатация. Това е важна предпоставка за предприемане на мащабна разяснителна
кампания сред населението по отношение разделното събиране на генерираните
биоразградими, в т.ч. и растителни отпадъци от домакинствата, с цел депонирането им
на компостиращата инсталация за последваща обработка съгласно технологията, което
от своя страна ще доведе до значително намаляване на битовите отпадъци депонирани
на депото за неопасни отпадъци в с. Цалапица.
При съобразяване с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона
за местните данъци и такси, обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., че се отлага за 2022
година влизането в сила на забраната за използване на данъчната оценка на
недвижимите имоти като база за изчисляване на размера на таксата, е целесъобразно за
предстоящата 2022 г., редът и начинът за определяне на таксата за битови отпадъци на
територията на община Кричим да бъде по досегашния ред. При евентуалното
разработване и одобрение на новите правила и норми в национален мащаб, ще бъдат
предприети последващи действия от страна на общинска администрация по
прилагането им и в община Кричим.
Към настоящия момент и във връзка с гореизложеното, считам за целесъобразно
размера на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица на територията
на община Кричим, да се запази съгласно параметрите определени с Решение № 17,
взето с протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет при община Кричим.
В изпълнение на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ и по реда на чл. 69, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, проектът на решение за одобряване на
разходите за 2021 г и план-сметката за 2022 г., ведно с доклада към нея, са публикувани
на 22.11.2021 г. на интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, за
обществено обсъждане. В регламентирания 30-дневен законов срок не са постъпили
мнения, предложения, възражения или др., във връзка с направеното предложение за
определяне размера на такса битови отпадъци в община Кричим за 2022 година.
Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общинския съвет при
община Кричим, за разглеждане, обсъждане и приемане на следния проект за решение
относно размера на такса „Битови отпадъци” ведно с план-сметката за такса битови
отпадъци за 2022 г.:
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 и Глава Трета, Раздел Първи Такса битови отпадъци от Закона
за местните данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 15 – чл. 18б от Наредба за определянето и
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Кричим, Общински съвет при община Кричим:
РЕШИ:
І. Одобрява разходите в размер на 517 981 лв
към 31.10.2021 лв. за
осъществяване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса
битови отпадъци в община Кричим, както следва:
§ 2707 Такса битови отпадъци:
- Бюджет
661 727 лв
- Отчет
514 385 лв
- извършени разходи д. „Чистота” към 31.10.2021 г. са:
- Актуализиран бюджет
472 852 лв
- Отчет
294 786 лв
- намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64 /
- Актуализиран бюджет
290 334 лв
- Отчет
221 359 лв
- намаление на прихода / § 3701 внесен ДДС/
- Актуализиран бюджет
4 956 лв
- Отчет
1 836 лв
ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/
за 2022 година в размер на 661 727 лв., свързани с:
 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за
неопасни отпадъци за приемане и депониране;
 Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо
за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО;
 Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за
обществено ползване.
ІІІ. Размера на такса битови отпадъци за 2022 г. за физически и юридически лица на
територията на община Кричим се определя в левове съгласно Решение № 17, взето с
протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет при община Кричим, според
количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при
честота на извозване определена със заповед № РД 02-09-394 от 27.10.2021 г. на Кмета
на община Кричим.
IV. Определя ползвателите на съдове за битови отпадъци възоснова на подадени
декларации по чл.18а от НОАМТЦУ на община Кричим, както следва:
 За съд тип „Бобър”:
НЕК ЕАД, ПАВЕЦ „Орфей”, „Солвекс” КП ООД, НЕК ЕАД, ВЕЦ „Кричим”, НЕК
ЕАД ВЕЦ Въча 2, „Наги” ООД, ВиК Пловдив; ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“,
„Кричим фрукт” ООД, ВПК „Напредък“, „Фиркомс” ЕООД; „Даниел индустри
холдингс” ЕООД.
 За съд тип „Кука”:
„Банка ДСК; ЕТ „Бойка Костова”; „СИМС-06 ООД; ДКД-И ЕООД; „КАТЦ-БМ”
ООД; „Ватия”АД; „Кричим Бетон” ЕООД; НЕК-ЕАД „ВЕЦ ВЪЧА 2” НЕК-ЕАД
„ВЕЦ ВЪЧА 1”, НЕК-ЕАД „Кричим”; „Веко Строй 2009” ЕООД; „Дафи 90” ЕООД;
„Волос” ЕООД; „Енергоремонт Гълъбово” АД; „Хидростроителство” ООД; ЕТ
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„Плеяди- Никола Гунчев”, „Кричим индустрия” АД; „Теракс” ЕООД, „СИЕСТААБ” ЕООД; „АиГ Груп” ЕООД.
V. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти, върху които
са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с
пряката им богослужебна дейност.
1. Приложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2022 година;
2. Приложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 „Чистота” за 2022
година.
ВНОСИТЕЛ: АТАНАС КАЛЧЕВ - Кмет на община Кричим
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