Столична община
Входящ №
СОА19-ВК66-9421

Регистриран на 21,11.2019
i:https://sof ia.bg/registry-report

IIJIHIIIH ШИIII
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. Московска" № 33, телефон: 9377 444, www.sofia.bg

Изх. X®.............................................
ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Йоана Христова, Зам. - кмет на Столична община
и Дончо Барбалов, Зам. - кмет на Столична община

Относно:
1. 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 за 2020 г.
2. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на
предприятия и граждани за 2020 г.

Уважаеми господин Герджиков,
Уважаеми общински съветници,
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.18, ал.2 от
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община (НОАМТЦУПСО), такса битови отпадъци за 2019 г. е определена въз основа на
одобрената от Столичен общински съвет план-сметка 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 е определен за всяка услуга поотделно.
За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията база за
определяне на таксата за битови отпадъци е данъчната им оценка, а за нежилищните имоти на
предприятията - отчетната им стойност, по смисъла на Закона за местни данъци и такси.
На предприятията е предоставена и възможност да заплащат таксата според заявеното от тях
количество битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняване и честотата на
извозване (чл.23 от НОАМТЦУПСО). Допуска се и пряко договаряне за услугата по събиране и
1
Докладът се издава в два екземпляра - един за класиране в УАСО и един за СОС. Приложенията към доклада u
проекта за решение се предоставят на адресата на хартиен носител.

извозване на битовите отпадъци с фирми, регистрирани по реда на Закона за управление на
отпадъците (чл.24 от НОАМТЦУПСО).
На горните основания за 2019 г. са подадени 4 640 бр. декларации по чл.23 и са издадени
2 314 бр. заповеди по чл.24 от наредбата.
Към 30.09.2019 г. постъпленията от такса битови отпадъци са 175 786 хил. лв., в това число
142 233 хил. лв. за текущата година и недобори в размер на 33 553 хил. лв.
Настоящият доклад съдържа следните основни части:
I. Отчет за изпълнение на План-сметката за 2019 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и
такси, одобрена с Решение № 857 по Протокол № 67 на СОС от 20.12.2018 г.
II. Проект на План-сметка за 2020 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.
Ш. Предложение за размер на такса за битови отпадъци за 2020 г.
Раздел I и раздел II са разработени от направление „Зелена система, екология и земеползване“, а
раздел III от направление „Финанси и стопанска дейност“.

I. Отчет за изпълнение на План-сметката за 2019 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци
и такси (Решение № 857 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.)
Съгласно одобрената план - сметка за 2019г., за осигуряване на дейностите по управление
на битовите отпадъци, включително събиране, транспортиране, проучване, проектиране и
изграждане на нови съоръжения, предварително третиране, обезвреждане, както и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване, са предвидени общо разходи в размер на
205 985 776 лв.
Обобщена информация за разходите1 към 30.09.2019г., свързани с изпълнение на
дейностите през 2019г., е представена в Приложение № 1, като отчетният период е съобразен със
сроковете за плащане по договорите.

1.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други

съоръжения за третирането им
Общата стойност в план-сметката за 2019 г. на средствата за дейностите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци е 63 000 000 лв., от които до 30.09.2019г. са изразходвани
49 932 207 лв., което е с 2 079 942 лв. повече, спрямо същия период на 2018г.
Информация за количествата събрани и транспортирани битови отпадъци от точки за
събиране, по реда на чл. 23, чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за определяне и администриране на

1Разходите са закръглени на цяло число
2
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местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, и едрогабаритни отпадъци
(ЕГО) от домакинствата, по години, в тона, е представена в диаграмата по-долу.

2016г.

2017г.

• Колнчесгво от точки

2018г-

30.9.2019г

на събнраие. в тона

30.9.2018г.

Количество ЕГО, в тона

1.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци от точки за
събиране до съоръженията за третиране и обезвреждане на територията на Столична
община:
За дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци от
точки за събиране за 2019г. са планирани разходи в размер на 57 000 000 лв., от които до
30.09.2019г. изпълненият обем работа е за 45 240 627 лв., (79% от сумата в план - сметката за
2019г.- Приложение № 1.1).

1.2. Разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от
общия поток битови отпадъци
За дейностите по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) за 2019г.
са планирани разходи в размер на 6 000 000 лв. До 30.09.2019г. на площадка „Враждебна“ са
предадени 55 495,600 тона. Разходите възлизат на 4 691 580 лв.

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.
В тази дейност са включени разходите за:
•

Третиране на битови отпадъци -

в т.ч. финансиране на дейностите по

експлоатацията и поддръжка на инсталациите за биологично третиране на
площадка „Хан Богров“, завода за МБТ и депониране на битовите отпадъци на
депо „Садината“.
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•

Обезвреждане на битовите отпадъци - депониране на битови отпадъци, в т. ч.
мониторинг на депата за битови отпадъци и отчисления по Закона за управление
на отпадъците.

•

Проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци.

Съгласно одобрената план-сметка за 2019г., за горецитираните дейности са планирани
55 529 776 лв. Информация за изпълнението на изразходваните средства е представена в
Приложения № 1.2 и № 1.3.

2.1. Третиране на битови отпадъци
Общата стойност в план-сметката за 2019г. на средствата за дейностите по третиране на
битови отпадъци е 27 600 332 лв., от които до 30.09.2019г. са изразходвани 20 130 702 лв. (73
%). Направените разходи са за дейности

по експлоатация и поддръжка на инсталациите за

биологично третиране „Хан Богров”, завода за МБТ, мониторинг, експлоатация и поддръжка
на

депо

’’Садината“

и

пречиствателната

станция

за

отпадъчни

води,

транспорт

и

оползотворяване на отпадъци. Общите оперативни разходи за дейността са представени в
Приложение № 1.2.
От 01.01. до 30.09.2019г. в завода за МБТ на отпадъци са приети 286 557 тона смесени
битови отпадъци, като са постигнати следните резултати , спрямо същия период на 2018г.:
•

285 219 тона преработени смесени битови отпадъци, което е с 2 911 тона повече;

•

47 203 тона предадено RDF гориво по заявки на циментови заводи, което е с 5 816
тона повече;

•

26 932 тона отделени рециклируеми отпадъци, което е с 439 тона повече;

•

84 508 тона предадени примеси, с цел оползотворяване, което е с 4 588 тона помалко;

•

88 054 тона загуби (редуцирана влажност от процес биосушене на МБТ), което е с
3 300 тона повече;

•

38 522 тона депонирани, след третиране в завода за МБТ, което е с 2 055 тона помалко;

В инсталациите за биологично третиране „Хан Богров“ са приети 9 588 тона зелени и
7 140 тона хранителни отпадъци, като до 30.09.2019г. са произведени:
•

7 347 тона компост;

•

1 841 MWh електроенергия,

1 Количествата са закръглени на ц я ю ч и а о
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Столична община предоставя безвъзмездно до 10 кг. компост, произведен от ИБТ „Хан
Богров“, на всички физически и юридически лица, които са заплатили такса битови отпадъци за
2018/2019г., срещу представяне на документ за плащане, издаден от приходната администрация
на Столична община. От началото на 2019г. на жители на Столична община, заплатили такса за
битови отпадъци, са раздадени 16 тона безплатен висококачествен компост, а за 2015-2018г.
количеството е общо 77 тона.
От 01.01. до 30.09.2019г. са постигнати следните общи3 резултати:
•

263 424 тона за оползотворяване4 и рециклиране (87% от общото количество на
третираните отпадъци), което е с 3 644 т. повече, спрямо същия период на 2018г.;

•

над 16 млн. лв. спестени разходи за отчисления по Закона за управление на отпадъците;

•

1 444 079 лв. приходи от продажба на рециклируеми материали (хартия, метали,
пластмаса и стъкло);

•

455 840 лв. приходи от произведена електроенергия от БиоЕЦ „Хан Богров“;

•

140 691 лв. др. приходи.

Приходите от продажбата на рециклируеми материали, произведена електроенергия,
компост и преработване на биоотпадъци до 30.09.2019г са с 860 469 лв. повече, спрямо същия
период през 2018г.

2.2.

Обезвреждане на битови отпадъци чрез депониране, включително отчисленията

по чл. 60 и 64 от ЗУО:
Съгласно план - сметката за 2019г. за дейностите по обезвреждане на битови отпадъци на
депо „Долни Богров“, поддръжка и мониторинг на съоръженията в кв. „Суходол“ и депо „Долни
Богров“, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са планирани

3 Вкл. дейността на завод за МБТ на отпадъци и И БТ „Хан Богров “
4 В т.ч. редуцирана влажност (процес биосушене МБТ) в тона
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разходи в размер на 7 791 590 лв., от които до 30.09.2019г. са изразходвани 4 151 648 лв. (53%
от заложената в план - сметката сума за 2019г.).
В съответствие с разпоредбите на чл. 60 и 64 от ЗУО са предвидени 5 192 050 лв. за
заплащане на отчисления за депониране на отпадъци на общински депа за неопасни отпадъци, по
сметка на РИОСВ - София. Разходите за отчисленията за 2019г. са 57 лв./тон, спрямо 45 лв./тон
за 2018г. Отчисленията за закриване и следексплоатационни грижи на депото за неопасни
отпадъци

на площадка „Садината ” (чл. 60 от ЗУО)

са 4,04 лева/тон и 4,77 лева/тон на

площадката в с. “Долни Богров”, които са определени в съответствие с изискванията 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.
За периода до 30.09.2019г., разходите за обезвреждане на битови отпадъци на депо „Долни
Богров“, поддръжка и мониторинг на съоръженията за обезвреждане, са в размер на 1 114 962 лв.
Разходите за отчисления по ЗУО са в размер на 3 036 686 лв.
Съотношението на количествата оползотворени5 (в т. ч. рециклирани) към депонирани
отпадъци, по години, в тона, е представено на диаграмата по-долу.

:015г

101 бг.

;0 1 'г.

2018г.

■ депонирани на съоръжения СО в тона

30А2019Г.

30.9.2018Г.

■ оползотворени в тона

2.3. Проучване, проектиране, изграждане, закриване на депата за битови отпадъци
Справка за всички изпълнени проекти и дейности, финансирани със собствени средства
от такса битови отпадъци, е представена в Приложение № 1.3. Извършени са следните дейности:
1.

Проект „Обследване на възможностите за изграждане на инсталация за производство

на дървени „пелети“ за нуждите на общински обекти“ (Център за биомаса):

- В т.ч. редуцирана влажност (процес биосушене МБТ) в тона
6
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Бъдещият Център за биомаса включва производство на дървесни „пелети“ Клас А1,
дървесен чипс и мулч, център за раздаване на дърва за огрев, складови площи за входящ материал
и готова продукция, и административна сграда. Във връзка с текущото изпълнение на договора,
към настоящия момент са изпълнени следните дейности:
• Оценка

на съвместимостта

и

необходимите

количества дървесен

материал

за

производство на „пелети“, в т.ч. изготвяне на рецептура за производство на „пелети“;
• Анализ за изграждане на производствена линия за „пелети“ от растителни отпадъци в два
варианта: (1) на площадка с наличие на частична инфраструктурна обезпеченост (ИБТ „Хан
Богров*4); (2) на нова площадка, общинска собственост.
На база резултатите от извършените проучвания и анализи, беше избрана площадка за
бъдещата инсталация. Избраният имот е общинска собственост и в непосредствена близост до
Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“. За имота Столична община финализира
процедурата по разделянето му, както и промяна предназначението на частта, избрана за
площадка на инсталацията.
Във връзка с подготвено и внесено искане от зам.-кмета на Столична община направление
„Зелена система, екология и земеползване“ за разрешаване изработване на подробен устройствен
план (ПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ) относно изграждането на центъра за биомаса
и изготвеното от консултанта - „Софинвест“ ЕООД мотивирано предложение, от отдел
„Благоустройствени дейности и публични пространства“ (БДПП) към НАГ е дадено
предписание. Съгласно становището

на БДПП за регулационното регламентиране на

транспортния възел до имота е необходимо обвързване с действащата улична регулация с обхвата
на Републиканска пътна мрежа (път 1-1 и път 1-6). Предвид това, със Заповед №РА5020/16.01.2019 г. Гл. архитект на Столична община нарежда да се изработи служебно проект на
подробен устройствен план-изменение на улична регулация и план за регулация и застрояване на
имота, избран за площадка на инсталацията (ПИ с идентификатор 16448.7841.51 по КККР). Към
м. септември 2019 г. тече процедурата по изпълнение заповедта на Гл. архитект на Столична
община.
Във връзка с идеята на Столична община за въвеждане на енергийно ефективни системи,
осигуряващи използването на възобновяеми енергийни източници, със споразумение от
декември 2018 г., обхватът на дейностите на консултанта „Софинвест“ ЕООД беше разширен.
Допълнението предвижда:
•

извършване на предпроектно проучване на възможността за реализиране на

покривна фотоволтаична инсталация за нуждите на Центъра за биомаса;
7
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•

допълване на идейния проект с част ВЕИ —включване на покривна фотоволтаична

инсталация, зарядна колонка за електрически превозни средства и акумулаторна система за
съхранение на електроенергията от фотоволтаична инсталация.
След финализиране на текущата процедурата в НАГ ще бъде възможно подаването на
всички изискуеми данни към проектантския екип на консултанта и изпълнение на възлагането за
разработка на идейния проект за изграждане на производствена линия за „пелети“ от растителни
отпадъци, вкл. необходимата инфраструктурна обезпеченост, с количествено-стойностни
сметки, изготвени по уедрени показатели. Съгласно предварителните анализи и изчисления на
консултанта „Софинвест“ ЕООД, Центърът ще оползотворява 10 235 т/год. дървесна биомаса, с
капацитет на производствената част —1 930 кг/час дървесни „пелети“.
2. Проект за „Надграждане и рекултивация на депо „Долни Богров“ :
Общата стойност на възложените за изпълнение дейности през 2019г. е 3 045 833,29
лева без ДДС, съответно 3 654 999,94 лева с ДДС. За периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г. са
извършени дейности на стойност 1 858 198 лв.с ДДС, от които към дата на представяне на
настоящия доклад вече има изпълнени и подготвени за отчитане и фактуриране дейности в
размер на почти 1 000 000 лева с ДДС. Основните изпълнени дейности по проекта в периода от
началото на 2019 г. до настоящия период са за изграждане на газовата система в Клетка №3 на
депото, в т.ч. газов дренаж, газопровод и необходимите ревизионни шахти, също така дейности
за изграждане на втора земна дига, подготовка на основата и полагане на дренажнохидроизолационната система на второ ниво на рекултивация (т.нар. горен изолационен екран) на
същата клетка на депото, както и съответстващото изграждане на системата за отвеждане на
атмосферни води - дренаж, канавки, шахти към същите, три каскадни съоръжения и водостоци.
3. Проект „Рекултивация и надграждане на Депо „Садината“—Клетка № 1 и Клетка № 2.
През 2018г. след проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител, бе сключен
договор между Столична община - Възложител и ДЗЗД „Садината 2016“ - Изпълнител, с
предмет: „Строителство и рекултивация на Депо „Садината“ - Клетка № 1 и Клетка № 2 до кота
рекултивиран терен 613,50 м.“. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 42 месеца от
датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (Констативен протокол
от 28.03.2018 г.). Общата стойност на дейностите по договора е 9 303 754,69 лева без ДДС,
съответно 11 164 505,63 лева с ДДС.
За периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г. са извършени дейности за проекта на стойност
2 520 890,73 лв. с ДДС. Извършените СМР включват: доизграждане на Клетка № 2 от Дига №1;
изграждане на Дига № 3; биологична рекултивация на Клетка № 1 и Клетка № 2 до ниво 601, 50
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4. По програмата за подобряване на социалната и техническа инфраструктура в райони:
„Сердика“ и „Кремиковци“ до 30.09.2019 г. са заявени за изпълнение проекти на обща стойност
476 582 лв.
5. Проект „Закриване и рекултивация на депо „Суходол“ - през 2019 г. относно I-ви етап
на депо за неопасни отпадъци „Суходол“ продължава изпълнението на строително-монтажни
работи по техническата рекултивация, свързани с доизграждането на газ-отвеждащата система,
както и на оставащите за изпълнение дейности по приключване на изграждането на системата за
отвеждане на атмосферни води. За периода от началото на 2019г. до 30.09.2019г. беше премината
цялата процедура по мотивиране на необходимите изменения на работния проект по смисъла на
чл. 154 от ЗУТ. За целта беше изготвен и внесен в НАГ доклад от страна на „Софинвест „ЕООД,
в качеството им на изпълняващи задълженията на строителен надзор по проекта. Беше изискано
и представено подкрепящо становище от Дирекция „Зелена система“ относно предлаганите
изменения в част биологична рекултивация на проекта.
По рекултивацията на II-ри етап на депото са изпълнени всички предвидени в работния
проект строително-монтажни дейности. В Клетки № 2 и № 3 се извършват отгледни грижи през
Ш-та отгледна година на изпълнената биологична рекултивация. На дата 28.08.2019г. на депото
беше проведен оглед на Комисия, в чийто състав бяха включени представители на всички
заинтересовани страни - Възложител, Изпълнител, Проектант и Строителен надзор, с основна
задача установяване състоянието на обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни
отпадъци Суходол II-ри етап, Клетка № 2 и Клетка № 3“ и подготовката на необходимата
документация за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа - Акт № 15. Изготвен бе протокол от проверката на Комисията съгласно, който беше
съставен график за изпълнение на последните необходими за предприемане стъпки с цел в срок
до края на 2019г. да бъдат приключени всички дейности по подготовка и окомплектоване на Акт
образец № 15 за обект „Закриване и рекултивация на депо „Суходол - Етап II ( Клетка №2 и
Клетка №3) “.

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Съгласно план-сметката за 2019г. за тези дейности са планирани общо 78 500 000 лв.
Разпределението на разходите е представено в Приложение 1.4.

3.1. Лятно почистване:
За осигуряване на разходите за дейност “Лятно почистване” за 2019г. са планирани
средства в размер на 53 200 000 лв. До 30.09.2019 г. изразходваните средства са в размер на
42 326 913 лв., от които:
Докладът се издава в два екземпляра - един за класиране в УАСО и един за СОС. Приложенията към доклада и
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•

24 081 512 лв. за лятно почистване (77,68 % от сумата в план - сметката за 2019г.),
както следва:
Лятно почистване на територии за обществено ползване

Разходи до
30.09.2019г. в лв.

Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета

3 529 698

Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки МГТ,
пешеходни подлези, надлези и др.

13 662 423

Механизирано метене на улични платна и площади

1 489 754

Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за
обществено ползване

38 120

Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като
наноси, пясък, пръст и др.

7 116

Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади
и алеи

3 395 293

Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади

1 402 440

Ръчно метене на подлези

339 421

Миене на подлези

62 459

Оросяване

154 788

ВСИЧКО

24 081 512

В периода от м. януари до м.септември, 2019г. машинно са измити общо 194 167 дка, което
е с 61 853 дка (47%) повече, спрямо същия период на 2018г. В допълнение е реализирано и
оросяване на уличните платна и площади - 17 896 дка. Увеличен е делът и на машинното метене
с общо 21 961 дка, спрямо същия период на 2018г.
Информация за общата измита/изметена площ в дка, за периода от м.януари до
м.септември, спрямо същия период на 2018г. е представена в диаграмите по-долу.
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М еханизирано изметена площ в дка

Измита площ в дка
■ Машннно миене с автоцистерна с маркуч н на дюзи

иуари-сетември 2019г.

Оросяване на улшш п плошадн

януарп-сгпгемкри 201Sr.

■ Механизирано метене на улшш

януари-септември Л019 г.

Механизирано метене на тротоари

януари-септември 2018г

Други разходи за почистване до 30.09.2019г.:
•

Почистване на алеи, тротоари и други места за обществено ползване, в т.ч.
отводнителни шахти, почистване на мантинели, пътни знаци и други - 316 301 лв.

•

Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на Столична община
- 9 329 100 лв.

•

Биологично и битово почистване на междублокови пространства, районни градинки
и зелени площи, техническо обезпечаване и повишаване капацитета на звената за
озеленяване и увеличаване на интензитета на поддържане - 8 600 000 лв.

3.2. Зимно почистване и поддържане:
В план-сметката за 2019г. са планирани 25 300 000 лв., от които в периода до
30.09.2019г. са изразходвани 18 884 443 лв., както следва:
•

За зимно улично почистване са изразходвани 13 232 633 лв.;

•

За зимно поддържане и почистване на пътищата в Природен парк “Витоша“ и
републиканските пътища в границите на гр. София изразходваните средства възлизат
на 4 288 028 лв.;

•

За зимно почистване на общинските пътища на територията на Столична община
изразходваните средства са в размер на 1 363 782 лв.

В план-сметката за 2019 г. са заложени за

издръжка

и

разходи

на

Столичен

инспекторат средства в размер на 8 956 000 лв., от които за периода до 30.09.2019г. са
изразходвани 5 746 873 лв.
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II. План - сметка за 2020 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси

За финансовото осигуряване на пълния обем на работата по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане
на нови инсталации, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
през 2020г. са необходими средства в размер на 217 166 644 лв. (Приложение № 2, Приложение
№ 2А), разпределени както следва:

1. „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други
съоръжения за третирането им”
Планираният обем работа за 2020 г. е на стойност 67 000 000 лв., включително:
1.1. За събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци от точки за
събиране до съоръженията за третиране и обезвреждане на територията на Столична община
60 000 000 лв., в това число 2 623 200 лв. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци
на основание чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община (Приложение № 2.1).
В системата за организирано събиране на битови отпадъци са включени и нови сгради,
въведени в експлоатация през 2019г., при отчитане на предложенията на кметовете на райони
за подобряване на обслужването на гражданите.
1.2. Разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от общия
поток битови отпадъци - 7 000 000 лв.

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.
2.1. Третиране на битови отпадъци
За финансиране на разходите по третиране на отпадъците са планирани средства в
размер на 29 000 000 лв., в това число за дейности

по експлоатация и поддръжка на

инсталациите за биологично третиране „Хан Богров” и Завода за МБТ, мониторинг,
експлоатация и поддръжка на депо ”Садината“ и пречиствателната станция за отпадъчни води
(ПСОВ) на площадка „Садината“.
Общият размер за разходите включва средства за заплати на персонала, издръжка на ОП
„СПТО“, в това число разходи за електричество, вода, горива, материали и консумативи,
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механизация, транспорт и оползотворяване на отпадъци, придобиване на дълготрайни
материални активи и др., представени в Приложение № 2.3.
През 2020 г. се планира да бъдат третирани приблизително 365 500 тона смесени битови
отпадъци и 25 200 тона биоотпадъци в ИБТ „Хан Богров”.
Очакваните приходи от продажбата на прогнозни количества продукти и предоставяни от
ОП „СПТО“ услуги, се предвиждат в приблизителен размер между 1 500 хил. лв. и 2 200 хил. лв.
Прогноза на приходите, вкл. спестени отчисления по Закона за управление на отпадъците,
при запазване на количествата за депониране, съгласно плана за 2019г. е представена в
диаграмата по-долу.

2.2.

Обезвреждане на битови отпадъци чрез депониране, включително отчисленията

по чл. 60 и 64 от ЗУО:
За осигуряване на дейностите за обезвреждане чрез депониране на битови отпадъци,
поддръжка и мониторинг на съоръженията на депо „Суходол“ и депо „Долни Богров“,
включително отчисления по Закона за управление на отпадъците, през 2020 г. са необходими
общо 11 021 590 лв., както следва:

Дейности

Разходи за
2020г.
/лв./
99 540

1. Обезвреждане на битови отпадъци
2.

Поддръжка и мониторинг на съоръженията

2 500 000

на депо „Суходол“ и депо „Долни Богров“
3.

Отчисления6 по чл. 60 и 64 от ЗУО
ВСИЧКО:

8 422 050
11 021 590

6 Р азходит е са планирани п ри депониране на 85 000 т. от падъци.
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В съответствие с разпоредбите на чл. 60 и 64 от ЗУО са предвидени 8 422 050 лв. за
заплащане на отчисления за депониране на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци, по
сметка на РИОСВ - София. Разходите за отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2020г. са планирани при
95 лв./тон, съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017
г.), изисквани при депониране на отпадъци, спрямо 57 лв./тон за 2019г. Отчисленията за
закриване и следексплоатационни грижи на депото за неопасни отпадъци

на площадка

„Садината” (чл. 60 от ЗУО) са 4,04 лева/тон и 4,77 лева/тон на площадката в с. “Долни Богров”.

2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, закриване на старите депа
За дейността са планирани 20 137 854 лв., подробно описани в Приложение № 2.2.

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
Планираните средства са в размер на 85 200 000 лв. За изпълнение на оперативните
планове по видове дейности, по райони, съгласно договорите с изпълнителите, са предвидени
средства, както следва:

3.1. Лятно почистване:
В обхвата на лятното почистване са включени следните видове дейности на стойност лв.,
в това число:
•

Лятно улично почистване - 36 500 000 лв.

През 2020 г. са увеличени кратностите за извършване на някои от основните дейности по
лятно улично почистване. За изпълнение на оперативните планове по видове дейности, по
райони, съгласно договорите с изпълнителите са предвидени, както следва:
-

Предвижда се чрез автоцистерна с маркуч да бъдат измити 4 пъти годишно улиците с

МГТ, улици с 0 3 и ВК улици, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено
ползване - общо 76 653 дка и чрез миене с автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно да
бъдат измити всички улици - още 290 390 дка.
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-

Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади. Средните кратности за

извършване на дейността са 22 пъти месечно за периода от м. март до м. ноември. Предвижда
се да бъдат изметени машинно 359 027 дка улични платна и площади, със 7 % повече от 2019г.
Механизирано метене на улици /улични платна/ и
площади в дка

•

Почистване на алеи, тротоари и други места за обществено ползване, в т.ч.
отводнителни шахти, почистване на мантинели, пътни знаци и други - 600 000лв.

•

Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на Столична община
-

13 000 000 лв., за запазване на интензитета и качеството на поддържане и

почистване на обектите от зелената система.
•

Биологично и битово почистване на междублокови пространства, районни градинки
и зелени площи - 8 800 000 лв., за специализираните звена в районите, които
извършват косене и почистване, като се запазва децентрализацията на дейностите и
интензитета на поддържане на междублоковите пространства и растителността в тях.

3.2. Зимно почистване:
Необходимите средства за 2020г. са в размер на 26 300 000 лв., в това число:
•

Зимно улично почистване -1 7 000 000 лв.

•

Зимно поддържане и почистване на пътищата в Природен парк “Витоша“ и
под държане на републиканските пътища в границите на гр. София - 7 000 000 лв.

•

Зимно почистване на общинските пътища на територията на Столична община 2 300 000 лв.

4. Други разходи:
•

Издръжка и заплати на Столичен инспекторат - за издръжка и заплати на Столичен
инспекторат са необходими 9 614 400 лв. В план-сметката за 2020г. са заложени 4
807 200 лв. от необходимите средства, а останалите ще бъдат планирани в бюджета
на СО.
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III.

Размер на такса битови отпадъци за 2020 г. за жилищни и нежилищни имоти на

граждани и предприятия

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса битови
отпадъци за 2020 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на
услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други
съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата
се определя за всяка услуга поотделно, респ. таксата за битови отпадъци се състои от три
компонента, включващи цената на съответните услуги.
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, предвижда три възможности за определяне

размера на

таксата:
1. В съответствие с количеството битови отпадъци /чл. 23 от наредбата/, когато
същото може да бъде установено.
Методът е приложим за нежилищните имоти на предприятията, включени в границите на
районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Тези имоти се обслужват от
Столична община, чрез изпълнители, на които е възложено извършване на съответните
дейности. В този случай, частта от таксата, която съответства на разходите за събиране и
извозване на битовите отпадъци и за обезвреждането им в депа или други съоръжения (първите
два компонента на таксата), се изчислява съобразно средствата, необходими за обслужване на
един съд, с определен обем, за една година, при честота на извозване един път седмично.
Третият компонент на таксата - за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване - се определя пропорционално, в промили, върху отчетната стойност на имота.
2. При условията на пряко договаряне за услугата по събиране и извозване на
битовите отпадъци /чл. 24 от наредбата/.
За нежилищните имоти на предприятията е създадена възможност услугата за събиране и
извозване на битовите отпадъци да се предоставя чрез пряко договаряне със специализирани
фирми, регистрирани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За тази услуга
юридическите лица заплащат директно на обслужващите фирми, а на Столична община дължат
такса, формирана на база на останалите два компонента -

за обезвреждане на битовите

отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване.

3. Пропорционално в промили, върху основа, определена от Столичен общински съвет.
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През 2020 г. за нежилищните имоти на предприятията, извън случаите на чл. 23 и чл. 24 от
наредбата, за жилищните имоти на предприятията и за имотите на гражданите, таксата за битови
отпадъци ще се определя пропорционално в промили.
Видно от данните в предходната част на доклада, за осигуряване на дейностите по
управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г., са предвидени 217 166 644 лева,
което е с 11 180 868 лева повече от заложените в план-сметката за 2019 г. средства. От тях:
- 67 000 000 лева за услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депа или други съоръжения за обезвреждане, което е с 4 000 000 лева /6.3%/ повече спрямо
средствата по план - сметката за тази дейност за 2019 г.;
- 60 159 444 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата, инсталациите и съоръженията за обезвреждане на битовите
отпадъци, рециклиране и оползотворяване, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО или с 4 629
668 лева /8.3%/ повече спрямо планираните за 2019 г. средства;
- 85 200 000 лева за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 6 700
000 лева /8.5%/ повече спрямо 2019 г.;
- 4 807 200 лева - други разходи, за осъществяване на контрол по предоставяне на горните
услуги, с 4 148 800 лева /46.3%/ по-малко спрямо 2019г.
Посочените дейности се финансират чрез събраните средства за такса битови отпадъци,
дължима от лицата по чл. 11, във връзка с чл. 64 от ЗМДТ.
Определянето на размера на таксата за битови отпадъци следва да бъде извършено, като се
вземат предвид нарастването на разходите в план-сметката за 2020 г. спрямо 2019 г., динамиката
на данъчните оценки на имотите на гражданите, респективно отчетните стойности на
нежилищните имоти на предприятията, с оглед обезпечаване на услугите по събиране и
извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа и/или други съоръжения и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Предлага се размерът на таксата
за битови отпадъци за 2020 г. да бъде определен при условията на чл.8, ал.З от Закона за местните
данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не възстановява
пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет
реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между
разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. Прилагането на тази
норма ще позволи запазване размера на таксата за битови отпадъци и през следващата година,
което ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде пооптимални условия за събираемост на таксата.
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Предвид горното, е целесъобразно размерът на таксата за битови отпадъци за 2020 г. да се
запази, като разходите в план-сметката за 2020 г. се дофинансират от други приходи в общинския
бюджет.
В контекста на цялостното изложение се предлага размерът на таксата за битови отпадъци
за 2020 г. и разпределянето по компонентите да е, както следва:
• 1.6 %о върху данъчната оценка за недвижимите имоти на гражданите и жилищните
имоти на предприятията, от които:
- 0.51%о за събиране и извозване на битовите отпадъци;
- 0.44 %о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
- 0.65%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
• 10%о върху отчетната стойност за нежилищните имоти на предприятията, от които:
- 3.20%о за събиране и извозване на битовите отпадъци;
- 2.80%о за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
- 4.00%о за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Предлага се през 2020 г. да се запази непроменена, спрямо 2019г., стойността на таксата за
събиране и извозване на битовите отпадъци за 1 съд, за 1 година, в лева, при честота на извозване
1 път седмично, за предприятията, упражнили правото си по чл. 23 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и
чл.18, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, предлагаме Столичен общински съвет да приеме и одобри
план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения
на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020
г., както и размер на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия
и граждани за 2020 г., съгласно приложения проект за решение.

Приложения:
1. Приложения № 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
2. Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2А.
3. Приложение № 3.
4. Проект на решение.
4.1. Приложение А - План сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г.
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4.2. Приложение Б - Размер на такса битови отпадъци за предприятия за 2020 г. упражнили
правото си по чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община, на 1 съд за 1 година в лева, при
честота на сметоизвозване 1 път седмично.

С уважение,
Йоана Христова:
Заместник -кмет на Столична община

Дончо Барбалов:
Заместник-кмет на Столична община
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Приложение № 1
Обобщена информация за изпълнение на дейностите в План-сметката
по чл.66 от ЗМДТ за 2019 г.
№
по
ред

1

Дейност

2019г.
лв.

2
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до
депа и други съоръжения за третиране

Събиране и транспортиране на битови отпадъци и
1.1. биоотпадъци

1.2.

Средства по
План-сметка

Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци
(ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, вкл.
отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО
2.1. Третиране на битови отпадъци
2.2. Депониране, в т.ч. мониторинг и отчисления по ЗУО
Проучване, изграждане, закриване на депата за битови
2.3. отпадъци
3. Поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
3.1. Лятно почистване
3.2. Зимно улично почистване
Зимно и лятно реп.пътища, общ.пътшца, парк "Витоша"
3.3.
4. Други
4.1. Издръжка на Столичен инспекторат
5. Общо

Разходи до
30.09.2019г.
лв.

3

4

63 000 000

49 932 207

57 000 000

45 240 627

6 000 000

4 691 580

55 529 776

30 036 513

27 600 332

20 130 702

7 791 590

4 151 648

20 137 854

5 754 163

78 500 000

61 211 356

53 200 000
17 000 000

42 326 913
13 232 633

8 300 000

5 651 810

8 956 000
8 956 000
205 985 776

5 746 873
5 746 873
146 926 949

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1
Събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2019г.

•
№ по
ред

1

1.

2.

Дейност

2
Събиране и транспортиране на битови и
биоотпадъци от точки за събиране
/обществени сгради, търговски обекти,
жилищни сгради, фамилни къщи и вилни
зони/ - съдове 110 л; 1 100- 1 200 л; 4; 5.5 и
8 м3 контейнери
Събиране и транспортиране на
едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от
домакинствата от общия поток битови
отпадъци
ОБЩО

Средства по плансметката за 2019г.
лв.

Разходи до
30.09.2019 г.
лв.

3

4

57 000 000

45 240 627

6 000 000

4 691 580

63 000 000

49 932 207

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
Третиране и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения за 2019г.

Разходи до
30.09.2019 г.
лв.

№ по ред

Дейност

Средства по плансметката за 2019 г.
лв.

1

2

3

4

27 600 332

20 130 702

7 791 590

4 151 648

2 599 540

1 114 962

5 192 050

3 036 686

35 391 922

24 282 350

1.
2.
2.1.
2.2.

Третиране на битови отпадъци
Обезвреждане на битови отпадъци в т.ч.
отчисления по Закона за управление на
отпадъците
Депониране, в т.ч. мониторинг и
следексплоатационни разходи
Отчисления по ЗУО
ОБЩО

ПРИЛОЖЕНИЕ Si 1.3

Разходи за проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци за 2019г.

№ по
ред

Дейност/ Обект

Средства по
план-сметката
за 2019г.
лв.

Разходи до
30.09.2019 г.
лв.

I. Проучване и проектиране
1

j

Проучвателни, проектни и др. дейности, свързани с управление на отпадъците
в т. ч. проучване, проектиране на екоиндустри ален парк с център за
рециклиране и посетителски център

1 500 000

409 063

3 500 000

1 858 198

3 600 000

2 520 891

1 000 000

476 582

1 060 000

0

500 000

0

4 440 000

0

360 000

0

1 377 854

0

2 800 000

489 429

20 137 854
1 500 000
15 837 854
2 800 000

5 754 163
409 063
4 855 671
489 429

II. Изграждане
1
2
3

4

Надграждане и рекултивация на депо - Д.Богров, в т. ч. строителен надзор и
инвеститорски контрол на проекта
Рекултивация и надграждане на депо "Садината", Клетка 1 и Клетка 2
Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната
инфраструкту ра и качеството на живот в район "Кремиковци"- кв.
"Враждебна" и район "Сердика"
Разширяване на битови помещения /вкл.офиси,съблекални, бани и перално
помещение/, обслужващи съоръжения /пасарелки.транспортна
галерия,автомивка/, склад резервни части, ремонтна работилница, компостни

5

Изграждане на център за биомаса

6

Изграждане на Клетка 3 и Клетка 4 на депо "Садината"

7

Надграждане и съвместяване на комуникационните информационни системи
ИСУО и SCADA на площадки "Садината" и "Хан Богоров"
8 Инженеринг /проектиране и строителство/ за "Оптимизация на ПОСВ
"Садината" към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци"
III. Закриване на депата за битови отпадъци
1 Закриване и завършване рекултивацията на депо за битови отпадъци в
кв."Суходол"
Общо по I, II, III:
В това число: За проектиране
За изграждане:
За закриване:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019г.

Разходи до
30.09.2019г.
лв.

по

ДЕЙНОСТ

ред
1

Средства по
План-сметка
2019 г.
лв.

2

3

4

78 500 000

61 211 356

53 200 000

42 326 913

31 000 000

24 081 512

600 000

316 301

13 000 000

9 329 100

8 600 000

8 600 000

25 300 000

18 884 443

17 000 000

13 232 633

6 000 000

4 288 028

2 300 000

1 363 782

№

1
1
1.1
1.2

1.3
1 1,4
2
2.1
2.2

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др.
територии за обществено ползване
Лятно почистване:
Лятно улично почистване
Почистване на алеи, тротоари и др. места; почистване на отводнителни
шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.
Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на
Столична община
Биологично и битово почистване на междублокови пространства,
районни градинки и зелени площи
Зимно почистване
Зимно улично почистване
Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша”

2.3

Зимно поддържане и почистване на републиканските пътища в
границите на гр.София;

2.4

Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО

Приложение 2
Необходими разходи за изпълнение на дейностите в План-сметката
по чл.66 от ЗМДТ за 2020г.
№
по
ред

Дейност

1

2
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до
депа и други съоръжения за третиране

Събиране и транспортиране на битови отпадъци и
1.1. биоотпадъци
1.2.

Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци
(ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, вкл.
отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО
2.1. Третиране на битови отпадъци

Средства по
План-сметка
2019 г.

Средства по
План-сметка
2020 г.

Разлика
/4-3/

3

4

5

63 000 000

67 000 000

4 000 000

57 000 000

60 000 000

3 000 000

6 000 000

7 000 000

1 000 000

55 529 776

60 159 444

4 629 668

27 600 332

29 000 000

1 399 668

2.2. Депониране, в т. ч. мониторинг и отчисления по ЗУО
Проучване, проектиране, изграждане, закриване на депата
2.3. за битови отпадъци

7 791 590

11 021 590

3 230 000

20 137 854

20 137 854

0

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване

78 500 000

85 200 000

6 700 000

53 200 000
17 000 000

58 900 000
17 000 000

5 700 000
0

8 300 000

9 300 000

1 000 000

8 956 000

4 807 200

-4 148 800

8 956 000

4 807 200

-4 148 800

205 985 776

217 166 644

11 180 868

3.1. Лятно почистване
3.2. Зимно улично почистване
Зимно и лятно реп.пътшца, общ.пътища, парк "Витоша"
3.3.
4. Други
4.1. Издръжка на Столичен инспекторат
Общо

Приложение 2.1
Разходи за събиране и транспорт на битови отпадъци за 2020г.
Разпределение на средствата по райони за дейността

РАЙОН

Прогнозно
количество
отпадъци
(т)

Събиране и
транспортиране на
отпадъци от
контейнери до
съоръжение за
третиране
лв.

Събиране и
транспортиране
на отпадъци на
основание
подадени
декларации по
чл.23, ал.1 от
НОАМТЦУПСО
лв.

ОБЩО
битово
сметосъбиране и
сметоизвозване предложение
лв.

2 455 399

Средец

13 286

2 336 699

118 700

Красно село

21 151

3 114 052

90 051

3 204 103

Възраждане

12 640

2 235 082

100 926

2 336 008

Оборище

11 654

2 018 620

135 138

2 153 758

Сердика

13 822

2 369 312

85 545

2 454 857

Подуяне

21 776

3 709 391

81 281

3 790 672

Слатина

18 935

3 132 556

163 541

3 296 097

8 692

1 436 274

76 848

1 513 122

18 483

3 193 221

222 447

3 415 668

Изгрев
Лозенец

2 285

396 499

25 808

422 307

Триадица

19 247

2 674 489

262 864

2 937 353

Красна поляна

2 122 070

Триадица-център

17 007

2 107 181

14 889

Илинден

7 373

1 252 625

56 857

1 309 482

Надежда
Искър

15 370
15 154

2 647 511
2 642 573

82 316
157 897

2 729 827
2 800 470

Младост

25 737

3 498 283

429 477

3 927 760

Студентски
Витоша

12 912
22 327

2 301 326
3 312 635

84 908
121 322

2 386 234
3 433 957

Овча купел

14 230

2 145 307

43 328

2 188 635

Люлин

22 990

3 442 497

81 936

3 524 433

Връбница

11 420

2 061 805

48 742

2 110 547

Нови Искър

7 597

1 392 578

11 440

1 404 018

Кремиковци

7 454

1 318 374

59 180

1 377 554

11 000

1 980 825

51 982

2 032 807

3 641

657 085

15 777

672 862

356 183

57 376 800

2 623 200

60 000 000

Панчарево
Банкя
ОБЩО:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

Необходими финансови средства за
проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата за битови отпадъци за 2020 г.

№
по ред

Средства по
План-сметка
в лв.
2020г.

Дейност/ Обект

I. Проучване и проектиране
1

Проучвателни, проектни и др. дейности, свързани с управление на отпадъците

1 700 000

II. Изграждане
1

Надграждане и рекултивация на депо - Д.Богров, в т. ч. строителен надзор и инвеститорски
контрол на проекта

3 500 000

2

Рекултивация и надграждане на депо "Садината", Клетка 1 и Клетка 2

3

Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и
качеството на живот в район "Кремиковци" и район "Сердика"

3 600 000
1 000 000

4

Разширяване на битови помещения /вкл.офиси,съблекални, бани и перално помещение/,
обслужващи съоръжения /пасарелки,транспортна галерия.автомивка/, склад резервни части,
ремонтна работилница, компостни редове

1 060 000

5

Изграждане на център за биомаса

1 000 000

6

Изграждане на Клетка 3 и Клетка 4 на депо "Садината"

2 100 000

7

Надграждане и съвместяване на комуникационните информационни системи ИСУО и SCADA на
площадки "Садината" и "Хан Богоров"

8

Инженеринг /проектиране и строителство/ за "Оптимизация на ПОСВ "Садината" към ОП
"Столично предприятие за третиране на отпадъци"

1 377 854

9

Подготовка на площадка за изграждане на Завод за преработка и оползотворяване на ЕГО

500 000

500 000

III. Закриване на депата за битови отпадъци
1

Закриване и завършване рекултивацията на депо за битови отпадъци в кв. "Суходол"
Общо по I, П, П1:
В това число: За проектиране
За изграждане:
За закриване:

3 800 000
20 137 854
1 700 000
14 637 854
3 800 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3
Разходи за дейностите по третиране на отпадъците за 2020 г.

Показатели

МБТ

План-сметка
2020 г.
лв.

ДЕПО/ПСОВ

ИБТ

I.Разходи "ОП СПТО"
Заплати по трудови правоотношения
Други възнаграждения и плащания на
персонала
Задължителни осигурителни вноски от
работодателя
осигурителни вноски от работодатели за
Държавното обществено осигуряване (ДОО)
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодатели
Издръжка
Храна
Медикаменти
Облекло
Учебни разходи
Разходи за материали
Разходи за вода. горива и енергия
Разходи за други външни услуги
Текущ ремонт
Командировки в страната
Краткосрочни командировки в чужбина
Разходи за застраховки
Други разходи за СБКО
Други разходи
Данъци,такси
ОБЩО

5 851 400

1 011 279

653 521

7 516 200

163 740

29 320

16 940

210 000

1 207 272

203 878

131 750

1 542 900

739 590

124 898

80 712

295 383

49 882

32 235

172 299

29 098

18 803

14 758 041

3 150 525

1 822 334

249 443

47 572

27 485

43 047

8 210

4 743

143 747

27 414

15 839

15 374

2 932

1 694

1 716 507

327 358

189 135

4 135 000

903 129

521 771

6 957 434

1 551 463

896 403

407 411

77 698

44 891

11 531

2 199

1 271

15 374

2 932

1 694

783 843

149 488

86 369

175 556

30 339

19 605

76 870

14 660

8 470

26 904

5 131

2 965

21 980 453

4 395 002

2 624 545

945 200
377 500
220200
19 730 900
324 500
56 000
187 000
20 000
2 233 000
5 559 900
9 405 300
530 000
15 001
20 000
1 019 700
225 500
100 000
j

35 000
29 000 000

Приложение 2А
Средства за дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци,
както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
№
по
ред
1
1.

ДЕЙНОСТ
2
Осигуряване на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за
обезвреждането им.

СРЕДСТВА
ПО ПЛАН СМЕТКА ЗА
2019ГОД.
3

СРЕДСТВА ПО
ПЛАНСМЕТКА ЗА
2020 ГОД.
4

63 000 000

67 000 000

57 000 000

60 000 000

Събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци
1.1.
1.2.

Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци

6 000 000

7 000 000

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.
отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО

55 529 776

60 159 444

20 137 854
27 600 332
7 791 590

20 137 854
29 000 000
11 021 590

78 500 000

85 200 000

3.1. Лятно почистване:
3.1.1. Лятно улично почистване
Почистване на алеи, тротоари, др. места; почистване на отводнителни шахти.
3.1.2.

53 200 000
31 000 000

58 900 000
36 500 000

600 000

600 000

3.1.3. Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на Столична община

13 000 000

13 000 000

3.1.4. Биологично и битово почистване на междублокови пространства, районни градинки и зелени площи

8 600 000

8 800 000

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
4
4.1.

25 300 000
17 000 000

26 300 000
17 000 000

6 000 000

7 000 000

2 300 000
8 956 000
8 956 000
205 985 776

2 300 000
4 807 200
4 807 200
217 166 644

2.1. Проучване,проектиране, изграждане, закриване на депата за битови отпадъци
2.2. Третиране на битови отпадъци
2.3. Депониране в т. ч. отчисления по ЗУО
3.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии за обществено ползване

Зимно
Зимно
Зимно
Зимно

почистване
улично почистване
поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша”
поддържане и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София;

Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО
Други
Издръжка на Столичен инспекторат
Общо:

Приложение 3
Приходи от дължимата за съответната година такса битови
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти, в хил. лв
Година
Физически лица
/граждани/
1

2

44 126
49 320
44 481
50 435
52 000

Отчет м. 9.2018 г.
Отчет 2018 г.
Отчет м. 9.2019 г.
Очаквано 2019 г.
Прогноза 2020 г.

Юридически лица
/Предприятия/

3
86 599
113 972
97 752
123 900
128 000

Общо

Относителен дял
на юридически
лица /3 : 4/, %

4

5

130 725
163 292
142 233
174 335
180 000

66%
70%
69%
71%
71%

Приходи от такса битови отпадъци за минали години в хил. лв.
Година

1
Отчет м. 9.2018 г.
Отчет 2018 г.
Отчет м. 9.2019 г.
Очаквано 2019 г.
Прогноза 2020 г.

,

Физически лица
/граждани/

Юридически лица
/Предприятия/

Общо

2

3

4

12 570
15 698
12 359
14 565
14 000

27 414
32 291
21 194
24 100
23 000

39 984
47 989
33 553
38 665
37 000

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
о т ________ 2 0 ___година
ЗА: приемане и одобряване за 2020 г. 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;
- размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и
нежилищни имоти на предприятия и граждани.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал. 1
от Закона за местните данъци и такси и чл. 18, ал.2 от Наредбата
за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община
СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ :

I. Приема и одобрява план-сметка за 2020 г. за
дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване (Приложение А).
II. Определя размер на такса за битови отпадъци за
2020 г. по Н аредбата за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:

1.
По чл.23 - за нежилищни имоти на предприятия, според
количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете
за съхраняването им и честота на сметоизвозване:
- по ал.З - размер на такса битови отпадъци на един
съд за една година, в лева, при честота на сметоизвозване един път
седмично, в зависимост от вида и обема на съда, като цена на
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, съгласно
Приложение Б;
- по ал.4 - 4.00%о върху отчетната стойност на
имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване.
2.
По чл.24, ал.б - за нежилищни имоти на предприятия,
чрез пряко договаряне с фирми, извърш ващ и услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване:
- 2 .8 0 %о върху отчетната стойност на имотите, за
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
- 4.00%о върху отчетната стойност на имотите за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
3.

По чл.26 - за нежилищни имоти на предприятия:
- 10 %о върху отчетната стойност на имотите
Разпределението е, както следва:
- 3,20 %о за сметосъбиране и сметоизвозване на
битовите отпадъци;
- 2.80%о за обезвреждане в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци;
- 4.00 %о за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване;
4.
По чл.27, ал.1 - за имоти на граж дани и жилищни имоти
на предприятия:
1.6 %о върху данъчната оценка на имотите.
Разпределението е, както следва:
0.51 %о за сметосъбиране и сметоизвозване на
битовите отпадъци;
0.44%о за обезвреждане в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци;
0.65 %о за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване.

Настоящето реш ение е прието на заседание на Столичния
общински съвет, проведено на _______________20 г., Протокол №
от 2 0 ___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

__________
Елен
Герджиков

П Л А Н -С М Е Т К А по чл. 66 от Закона за м естните данъци и такси за 2020 година
П рилож ение А

в лева

Общо

(2+3+7+11)

1
217 166 644

Събиране на битовите
отпадъци и транспортирането
им до депата или други
инсталации и съоръжения за
обезврежданото им
2
67 000 000

П оддърж ане чистотата на териториите за общ ествено ползване

Общо

Л ятно почистване

3
85 200 000

4
58 900 000

Зимно
почистване

Зимно почистване па
републикански и
общ ински пътища, парк
„В итош а“
5

17 000 000

9 300 000

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и м ониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреж дане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю чително отчисленията по чл. 60 и
чл. 64 от ЗУО

Общо (8+9+10)

7
60 159 444

Третиране на битови
отпадъци
8
29 000 000

Други

Д епониране на
БО, в т.ч.
отчисления по
ЗУО

Проучване,
проектиране,
изграждане,
рекултивация

9

10

11

11 021 590

20 137 854

4 807 200

Приложение Б
Размер на такса за битови отпадъци за предприятия за 2020 г.
на 1 съд за 1 година в лева при честота на извозване един път седмично

Средец

1340

Контейнери 3,5 куб. м.
4 куб. м.
8030

Красно село

1340

8030

Възраждане

1340

8030

Оборище

1340

Сердика

1340

8030
8030

Подуяне

1340

8030

Слатина

1340

8030

Изгрев

1340

8030

Лозенец

1340

8030

Триадица

1340

8030

Красна поляна

1340

8030

Илинден

1340

8030

Надежда

1340

8030

Искър

1340

8030

Младост

1340

8030

Студентски

1340

8030

Витоша

1340

8030

Овча купел

1340
1340

8030
8030
8030

Нови Искър

1340
1340

Кремиковци
Панчарево
Банкя

1340
1340
1340

8030
8030
8030

Район

Люлин
Връбница

1100 л.

8030

