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ПЛАН -СМЕТКА
на приходите и разходите от ТБО за 2017г.
1.ПРИХОДИ ОТ ТАКСА БО
1.1. От граждани
1.2. От юридически лица
1.3. Преходен остатък (средства акумулирани
съгласно ЗМДТ) от 2016г. За 2017г.
ОБЩО приходи

лв.
190000
390000

332710

912710

2. РАЗХОДИ
2.1. сметосъбиране и сметоизвозване

473188

2.2. обезвреждане на БО/вкл.поддържане на
депо/

56770

2.3.отчисления по чл. 60 от ЗУО 2934т*8,60

31167

2.4. отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2934 тона
*47лв

162740

2.5. поддържане на обществени територии

129 025

2.6. закупуване на нови съдове за БО

10000

2.7. придобиване на ДМА,ППР рекултивация
депо

28520

2.8. други/такси, винетки,застраховки,/

11300

2.9. разходи за разделно събиране на отпадъци,
вкл. информационни кампании

10000

2.10. Средства за разходи по чл. 66 ал. 1 т.3 от
ЗМДТ
ОБЩО разходи

912710
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2. Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2017г.,както следва:
2.1. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в гр. Средец и
с. Дебелт, находящи се в районите определени със Заповед №849а/29.10.2014г. изм. със
Заповед 1301/01.12.2015 г. на Кмета на Община Средец – 4 промила от данъчната
оценка на имота, от които:
•
•
•

сметосъбиране и сметоизвозване – 2.0 промила
обезвреждане на битови отпадъци – 1.0 промила
поддържане на места за обществено ползване – 1.0 промила

2.2. За жилищни и нежилищни имоти собственост на физически лица в селата
Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, Вълчаново, Варовник, Голямо Буково,
Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Д.Ябълково, Дюлево, Драчево, Драка, Загорци,
Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина Църква, Светлина, Суходол, С.Камене,
Сливово, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Факия, находящи се в
районите определени със Заповед №849а/29.10.2014г., изм.със Заповед № 1301/
01.12.2015 г. на Кмета на Община Средец – 4 промила от данъчната оценка на имота,
от които:
• сметосъбиране и сметоизвозване – 1,5 промила
• обезвреждане на битови отпадъци – 1.0 промила
• поддържане на места за обществено ползване – 1.5 промила
2.3. За жилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества,
юридически лица и техните клонове, находящи се в районите определени със Заповед
№849а/29.10.2014г., изм.със Заповед № 1301 / 01.12.2015 г. на Кмета на Община
Средец – толкова промила от данъчната оценка на имота в зависимост от населеното
място по т.2.1 и т. 2.2.
2.4. За нежилищни имоти собственост на еднолични търговци, дружества,
юридически лица и техните клонове, находящи се в граници и райони определени със
Заповед №849а/29.10.2014г.,изм.със Заповед № 1301 / 01.12.2015г.
на Кмета на
Община Средец – 12 промила, върху по-високата между отчетната им стойност и
данъчна оценка на имота, от които:
•
•
•

сметосъбиране и сметоизвозване – 8.0 промила
обезвреждане на битови отпадъци – 3.0 промила
поддържане на места за обществено ползване –1.0 промил

2.5. За всички данъчно задължени лица, подали декларация по чл.22 ал.2 т.2 от
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
Община Средец, за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци
за следващата календарна година се събира такса :
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• за една кофа 110л. - 214.00лв. плюс 1.0 промил за поддържане на места за
обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната стойност и
данъчна оценка на имота,
• за един контейнер 1.1куб.м. - 540.00лв. плюс 1.0 промил за поддържане на места
за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната стойност и
данъчна оценка на имота,
• за един контейнер 4 куб.м. – 1168.00 лв. плюс 1.0 промил за поддържане на места
за обществено ползване, изчислени върху по-високата между отчетната стойност и
данъчна оценка на имота,
2.6. За недвижими имоти, които се ползват и се намират извън районите, в които
общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци в землищата на:
гр. Средец и селата: Белила, Бистрец, Белеврен, Богданово, Вълчаново, Варовник,
Голямо Буково, Г.Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Д.Ябълково, Дюлево,
Драчево, Драка, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина Църква,
Светлина, Суходол, С.Камене, Сливово, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново,
Росеново, Факия, се събира такса за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на
места за обществено ползване.

2.7. За недвижими имоти на физически и юридически лица, за които е подадена
декларация по образец съгласно Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), че имота няма да се ползва през
следващата календарна година и за имоти на които не се генерират битови отпадъци се
събира такса за поддържане на места за обществено ползване съгласно чл.25 ал.5 от
НОАТЦУ.
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