ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЕЗДРА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ГЕНАДИ СЪБКОВ СЪБКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
ОТНОСНО : Приемане и одобряване за 2018 година на: план - сметка за
дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения
на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл. 66 ал. 3 от Закона за местните данъци и такси Ви
предлагам за одобряване план-сметката на Община Мездра за 2018 година,
включваща необходимите разходи за:
1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране ;
2.третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации,
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците;
3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места и селищните образувания в Общината.
Цялостното извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на
териториите за обществено ползване е организирано чрез ОбП „Чистота” като
второстепенен разпоредител с бюджетен кредит.
Различните видове услуги ще бъдат планирани по проекто-бюджет 2018
година в дейност „Чистота”; „Озеленяване” и „Други дейности по
благоустрояване и опазване на околната среда” група „Опазване на околната
среда” , функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.
Текущите разходи са определени съгласно ЕБК за 2017 година.
Счетоводното отчитане и изготвяне на финансовите отчети е съобразено с
изискванията касаещи отчетността в бюджетните предприятия. В тази връзка
отчетността е организирана в три дейности „Сметосъбиране и сметоизвозване”;
,,Поддържане на депа за обезвреждане на БО” и „Чистота на обществените
територии”.
Общата сума на план сметката за 2018 год. за видовете услуги по
населените места са в размер на 1 258 803 лева .

За събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и
нежилищни имоти на граждани и предприятия попадащи в границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване е 366 771 лв.
Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, метали и др. разходите
са 2 100 лв.
Експлоатационни разходи за сепарираща инсталация в размер на

122 467

лв.
За услугата Депониране и съхранение на битови отпадъци в регионално
депо гр.Враца разходите са 134 378 лв.
За почистване на строително депо на територията на гр. Мездра
4 400 лв.
Реда за формиране на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО е определен с
Наредба №7/19.12.2013год. на МОСВ изм. и доп., бр. 7 от 21.01.2017 година.
Размерът на обезпеченията е в лева на тон депониран отпадък и за 2018 год. е
5.91 лв. съгласно решение № 2.1 от Протокол№5/25.05.2015год. Обезпеченията
се предоставят на РИОСВ Враца. Годишният размер на обезпеченията е 22 308
лв.
Размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2018 год. е 45.00 лв. на тон
депониран отпадък съгласно Наредба №7/19.12.2013. Отчисленията се
предоставят на Община Враца в годишен размер - 169 860 лв.
Разходите за термично оползотворяване на отпадъците са в размер на 14
539 лв.
За услугата „Чистота на обществените територии” са включени разходите
по снегопочистване за селата в Общината и гр. Мездра, озеленяване, почистване
на улични платна, паркове,
алеи, поставяне на пейки и кошчета на
обществените територии в Общината. Всичко разходите са в размер на 421 980
лв.
Предлагам Общински съвет гр. Мездра да обсъди и вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет гр. Мездра на основание чл. 66, ал. 3, т.2 от
ЗМДТ и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА одобрява план-сметките на разходите за
услугите , свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в Общината
за 2018 г. в размер на 1 258 803 в това число:
1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер
на 368 871 лева.

