ОБЩИНА-БАТАК
гр.Батак, пл.„Освобождение” №5,

До
Председателя на ОбС - Батак
До жителите на общината
МОТИВИ
Относно:Одобряване на план сметка за дейностите по чл.62 от Закона за местните
данъци и такси за 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.
на територията на община Батак.
УВАЖАМА г-жо Председател,
УВАЖАЕМИ г-жи и г-да общински съветници и жители на общината

1.Причини, налагащи промяната:
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се
осъществяват от община Батак. Сметосъбирането се осъществява със специализирана
техника, обработваща контейнери от 4 куб.м, контейнери тип”Бобър” от 1,1 куб.м и
поцинковани кофи от 0,110 куб.м. За 2020 г. до момента са събрани отпадъци на
територията на общината в размер на 2360.51 т. От 01.01.2018г. започна работа
регионалното депо в регион Пазарджик, като от тази дата сметосъбиращите машини
извозват събрания битов отпадък до депото.Считано от същата дата е издадена заповед
на Директора на РИОСВ- Пазарджик, за спиране на експлоатацията на депо в
местността „Ралева къшла” за отпадъци. Предвид описаната фактическа обосновка ,
транспортирането на събрания битов отпадък от община Батак се извършва според
график, сметосъбиращите машини изминават разстояние от 72 км. до 180 км. до
депото и обратно, в зависимост от районите определени за обслужване.
Внасяме за одобряване план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местни
данъци и такси за 2021г. и предложение за увеличаване на такса битови отпадъци за
2021 г. на територията на община Батак.След направен икономически анализ е
необходимо да бъде увеличена такса за битови отпадъци през следващата година по
следните причини:
1.Повишени са разходите на община Батак, изискващи се при депонирането на
отпадъци, тъй като такса за депониране на 1 тон отпадък на депо е в размер на 22.85
лв. на тон по Наредба №7 ,чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците
отчисленията са както следва: За периода от 01.01.2020 г. до момента по чл.60
дължимата такса е 9.68 лв. за тон и по чл.64 съгласно горепосочените нормативни
основания- 69 лв. за тон., разходът за обезпечаване на цялата дейност по депониране на

отпадъците е в размер на 101.53 лв. на тон. До момента събраното, извозено и
депонирано количество битови отпадъци е в размер на 2 360.51 тона.
2.Приетата от Общински съвет План сметка е изменена последно през 2017г., до
момента община Батак не е предприла действия по увеличаване на ставките за такса
битови отпадъци.
Събираемостта на задълженията за такса битови отпадъци за физически лица и
юридически лица :Общо за община Батак- облог 2020г. –518 842 лева, вноски по облога
315 560 ,83 лева, изпълнение 80% , вноски по недобори от минали години 103
673,54лв. или изпълнение 50%.
Общинска администрация е предприела активна политика по събиране на просрочените
задължения, съгласно чл.182 от ДОПК.В случай на неизплащане на задължението в
законоустановения срок се уводемяват длъжниците писменно със съобщение за
последиците и възможните действия по събиране на вземането в случай, че доброволно
не изпълни задълженията си.След това се образуват изпълнителни дела и се изпращат
за събиране от съдия изпълнител.Тази мярка е наложителна, защото некоректните
платци се увеличават и цялата тежест се поема от добросъвестните граждани платци и
общината.
На основание чл.66 от ЗМДТ, общински съвет Батак е органът, който определя размера
на таксата битови отпадъци при спазване принципите за възстановяване на пълните
разходи на общината по представяне на предлаганите услуги, въз основа на одобрена
план-сметка, включваща разходите за дейностите по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно. При тези параметри на предвидените за 2021
година разходи, се налага увеличение на таксата за битови отпадъци, спрямо общия
промил за 2021 г.
Приема и одобрява План -сметка за дейностите събиране, извозване, обезвреждане в
депа на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване на община Батак, както следва:

Услуги
1.Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и
други.
2.Събиране на битови отпадъци и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за
обезвреждането им.
3.Отчисления по чл.60 от Закона за
управление на отпадъците.
4.Отчисления по чл.64 от Закона за
управление на отпадъците.
5.Експлоатационни разходи на съответните
съоръжения

Общо
2 000 лв.

582 742лв.

22 849 лв.
162 875 лв.
53 961 лв.

6.Почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и други
територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
Общи разходи
С уважение: (П)
Кмет на община Батак
Петър Кр. Паунов
Изготвил: (П)
Елена Михайлова
Директор”ОА”

50 000 лв.

874 427 лв.

