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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРАЛДЖА
ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

От Атанас Киров Кмет на община Стралджа
Относно:Актуализация на План-сметката за дейност „Чистота” за 2021г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Мотиви: На основание чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и
такси,таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена плансметка,включваща необходимите разходи за:
1.Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъциконтейнери,кофи и др.
2.Събиране,включително
разделно,на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им.
3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане ,експлоатация,закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения
за
обезвреждане,рециклиране
и
оползотворяване
на
БО,включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците.
4.Почистване на улични платна ,площадите,алеите,парковете и другите
територии от населените места,предназначени за обществено ползване.
В изпълнение на горното от общинската администрация е разработен
проект за актуализация на план-сметката за дейност „Чистота „за 2021г.Приложение №1 .
Очакваните приходи за ТБО през 2021г. са в размер на 972 426лв. като в
това число са целеви средства от РИОСВ възстановени от 2020г.в размер на
90 737 лв. при заложени в план сметката в началото на годината 639 300 лв.

До края на месец октомври 2021г.са събрани общо 773 789 лв.в т.ч. и
възстановените отчисления от РИОСВ в размер на 90 737 лв.,от събраните
683 052 лв.от юридически лица са 440 728 лв.и 242 324 лв.от физически
лица.От общо събраните 683 052 лв. от текущ облог са 538 058 лв. и 144 974лв.
от събрани недобори от минали години.Средният процент събираемост за 10
месеца от ЮЛ по текущ облог е 77%,а от физически лица е 60%.Очаквано
изпълнение към края на годината по текущ облог е около 85%,а от недобор е
17 %,което е една добра събираемост за годината.Това налага актуализацията
на план сметката за 2021г. в увеличение.
Извършените разходи в дейност „Чистота” към края на октомври 2021г.са
както следва:за събиране на битови отпадъци,включително разделно и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им 252 598 лв.,за осигуряване на съдове за съхранение на битови
отпадъци,за поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за
БО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по чл.60 и
чл.64
от
ЗУО
142
107
лв.,за
почистване
на
улични
платна,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените
места,предназначени за обществено ползване,нерегламентирани сметища
70 560лв.,което общо е 465 265лв. Наличните средства от ТБО са 53 502лв.
До края на годината се очаква разходите за сметосъбиране и сметоизвозване
да достигнат до 159 450лв.при първоначално заложени 137 500лв.
За почистване на улични платна,площадите,алеите,парковете и другите
територии
от
населените
места,предназначени
за
обществено
ползване,нерегламентирани сметища се очаква разходите да достигнат
330 947 лв. За проучване,проектиране,изграждане и поддържане на депата и
отчисленията по чл.60 и чл.64 са направени разходи в размер на 370 536
лв.при заложени 305500лв.
Общата план-сметка за четирите дейности възлиза на 972 426лв.като 90 737
лв. са възстановени средства от отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2020г.
В предложената актуализация на план сметката за дейност „Чистота” за
2021г.са заложени очакваните да края на годината приходи и съответните
разходи съгласно Приложение № 1
Предвид изложеното и на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.124,ал.3от
Закона за
публичните финанси,предлагам Общински съвет Стралджа да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общинския
съвет
Стралджа
актуализира
план-сметката
за
дейност”Чистота” за 2021г. в размер на 972 426 лв.,съгласно Приложение
№1,неразделна част от решението.

С уважение
АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа

