Становище - Предложение
Относно: Доклад относно 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. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни
имоти на предприятия и граждани за 2020 година
От: Петко Цветков, адрес за кореспонденция: гр. София

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
След като се запознах с предложените 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. и Размер на такса за битови отпадъци за
жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година, правя следните
предложения:
1. В приложение 2.2 Необходими финансови средства за проучване, проектиране,
изграждане и закриване на депата за битови отпадъци за 2020 да отпадне точка 5.
Изграждане на център за биомаса – 1млн.лв., доколкото посоченият капацитет от 10 235
тона на година пелети от дървесна биомаса надвишава два пъти потенциалния добив на
дървесна биомаса от общинските гори и от паркове и зелени площи , предвидени в
Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в
обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”,
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално
поделение
„Държавно
ловно
стопанство
–
Искър”
и
Териториално
поделение „Държавно горско стопанство – Самоков” . Спестените средства да се
използват за машинно измиване на улиците.

2. В приложение 2А, разходи те по точка втора, 2.3 Депониране, в т.ч. отчисления по
ЗУО включващи отчисленията по чл. 60 и 64 по ЗУО да се намалят с -565 328,72 лева,
които е видно от публикуваната на сайта на РИСОВ София Справка за дължими
обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци са надвнесени от страна на СО,
както и с намалените отчисления по двата члена, които МОСВ заяви, че ще приеме. Със
спестената сума да се намали размера на такса битови отпадъци за жилищни имоти.

3. В приложение 2А, разходите по точка 1 – Събиране и третиране на битови отпадъци
да се запазят на ниво от 57 млн. лева за 2020, като се задължат организациите с които е
сключен договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали да изпълняват строго договорите си по отношение

количествата контейнери и периода на тяхното обслужване . Със спестената сума да се
намали размера на такса битови отпадъци за жилищни имоти.

4. В приложение 2А да се запази размера на средствата за зимно почистване и
поддържане на републиканските пътища в границите на град София и парк Витоша,
доколкото не се предвижда увеличаване на средствата за зимно поддържане на улиците
и общинските пътища.
С уважение: Петко Цветков

