СПРАВКА
за отразяване на становища по 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.
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В предизборната си програма ние от Демократична България
предложихме ключови промени в дейностите по чистотата.
Обещахме цялостна промяна по отношение на генерираните
отпадъци, включваща намаляването им, повторното
използване на материалите, рециклиране на опаковките,
разделното събиране на биоразградимите отпадъци и
максимално редуциране на отпадъка, който следва да се
депонира или оползотвори чрез генериране на енергия.
Заложихме и сериозно увеличение на миенето и машинното
почистване за сметка на намаляване на крайно
неефективното ръчно метене.
В края на месец ноември администрацията на Столична
община предостави на обществеността и на общинските
съветници план-сметка за дейностите по чистотата. В нея са
включени красиви обещания за по-чист град, които обаче по
никакъв начин не са подплатени финансово или с конкретни
програми и параметри, гарантиращи изпълнението.

Столична община изпълнява Програма за управление на отпадъците
2015–2020 г. (ПУО), приета с Решение № 423 по Протокол
№85/09.07.2017г. на Столичен общински съвет. Програмата за
управление на отпадъците е разработена и приета за период, който
съвпада с периода на действие на Националния план за управление
на отпадъците и е в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на същия.
Общинската програма за управление на отпадъците е продължение
на общинските стратегически и планови документи в областта на
управление на отпадъците, приемани след 2005г., когато на
практика се постави началото на целенасочено и последователно
планиране на дейностите по отпадъците на територията на
общината.
Програмата за управление на отпадъците на Столична община има
четири стратегически цели:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на
повторното им използване.
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонираните отпадъци.
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3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и
безопасна околна среда.
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за
прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

През последните години се увеличава машинното миене и метене,
като е планирано през 2020г. да бъдат измити общо 367 043 дка,
което е с 56% повече, спрямо плана за 2019г.) и оросени 29 609 дка
(64 % повече, спрямо плана за 2019г.)
•

Ще бъде ли по-чиста София за 217 166 644 лв.? Едва ли. В
предложения Доклад не става и дума за намерения на
администрацията да инициира широко обществено
обсъждане на предстоящата промяна на принципите за
определяне на размера на таксата за битови отпадъци
според принципа “замърсителят плаща” - т.е. според
количеството произведени отпадъци. Такова е и изискването
според изменението на Закона за местните данъци и такси
(бр.98/27.11.2018 г. на Държавен вестник), където се
определя, че от 2022 г. няма да може да се използва
данъчната оценка като основа за определяне на размера на
таксата.
По време на изслушванията в комисиите към СОС също стана
ясно, че СО няма нито концепция, нито готовност да въведе
новия принцип. В новата обществена поръчка също не е

чрез автоцистерна с маркуч - 4 пъти годишно улиците с МГТ,
улици с ОЗ и ВК улици, велоалеи в обхвата на тротоарите и
др. места за обществено ползване – общо 76 653 дка и чрез
автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно всички
улици - още 290 390 дка. Увеличението за миене чрез
автоцистерна с дюзи е 83 %, спрямо плана за 2019г.

През 2020г. е планирано да бъдат изметени машинно общо 423 898
дка, в т.ч. - 359 027 дка улични платна и площади, което е със 7 %
повече от 2019г., със средни кратности за извършване на дейността
22 пъти месечно за периода от м. март до м. ноември и 64 871 дка
тротоари.
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заложено нито разделното, нито индивидуализираното
сметосъбиране.

За поредна година в план-сметката не присъстват и
изключително важни данни като конкретните площи и
кратности на почистване и съответните изчисления, които да
доведат до формиране на прогнозни разходи по различните
видове дейности. Нашите общински съветници изискаха
много по-детайлна информация в комисиите, но получиха
само част от нея. На база на предоставените ни данни ние
направихме някои изводи, но и останаха много въпроси,
които нямат отговор.

В доклад с рег. № СОА19-ВК66-9421/21.11.2019г. относно плансметка 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., са
представени данни, както и предоставена допълнителна
информация на вниманието на общинските съветници в ПК ФБ и
ПКООСЗГ с конкретните площи за почистване, които са довели до
формиране на прогнозните разходи по различните видове
дейности.

Кои са основните констатации, които се разминават с целите, Становището не съдържа конкретни предложения.
заложени в нашата предизборна програма?
В доклад с рег. № СОА19-ВК66-9421/21.11.2019г. относно план• в план-сметката не присъстват и изключително важни сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа
данни като конкретните площи и кратности на или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане
почистване и съответните изчисления, които да чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г., са
доведат до формиране на прогнозни разходи по представени данни, както и предоставена допълнителна
информация на вниманието на общинските съветници в ПК ФБ и
различните видове дейности
ПКООСЗГ с конкретните площи почистване, които са довели до
• Липсват реални стъпки към промяна на начина на формиране на прогнозните разходи по различните видове
определяне на Такса битови отпадъци (ТБО). За дейности.
поредна година единственият критерий ще бъде Становището не съдържа предложение за промяна на начина на
данъчната оценка за жилищните имоти и определяне на Такса битови отпадъци (ТБО).
Въпросът предстои да се реши, след като Общинският съвет приеме
балансовата стойност за имотите на предприятията.
различни основи за изчисляване размера на таксата за всяка от
услугите по чл. 62 с наредба по чл. 9 ЗМДТ - в т.ч. мотиви,
придружени с анализ, за избор на определената основа.
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•

И към настоящия момент на юридическите лица е дадена
В София предприятията поемат основната тежест за възможност за плащане според количества отпадъци и чрез пряко
ТБО, като процентът на таксата е много по-висок, договаряне, по реда на чл. 23 и 24 от НМТЦУПСО. При определяне
размера на таксата Столична община съблюдава и поносимостта на
отколкото в други общини.
същата за гражданите.

•

Има значителни разлики във възнагражденията на
дружествата, извършващи дейности по чистотата.
Например транспортирането на битовите отпадъци
се заплаща между 128 и 180 лв./тон, без това да има
пряка връзка с отдалечеността на района до завода
за МБТ.

Договорите са сключени след проведени процедури по ЗОП при
ясни и открити условия към участниците. Това е изцяло пазарен
подход, съответстващ на действащите европейски и световни
практики.

•

Декларираното сериозно увеличение на машинното
почистване и миенето за сметка на ръчното остава
само на думи. За поредна година близо две трети от
сумата за лятно почистване отива за ръчно
почистване, 64%. Според план-сметката за 2020 г.
Всеки ден на територията на общината ще се
почистват около 10 хил. кошчета, а общата ръчно
изметена площ е 1 270 872 дка. За сравнение - за
механизирано метене се предвиждат 423 898 дка, за
миене с маркуч - 76 632 дка, а с дюзи - 290 390 дка.

През последните години се увеличава машинното миене и метене,
като е планирано през 2020г. да бъдат измити общо 367 043 дка,
което е с 56% повече, спрямо плана за 2019г.) и оросени 29 609 дка
(64 % повече, спрямо плана за 2019г.)
•

чрез автоцистерна с маркуч - 4 пъти годишно улиците с МГТ,
улици с ОЗ и ВК улици, велоалеи в обхвата на тротоарите и
др. места за обществено ползване – общо 76 653 дка и чрез
автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно всички
улици - още 290 390 дка. Увеличението за миене чрез
автоцистерна с дюзи е 83 %, спрямо плана за 2019г.

През 2020г. е планирано да бъдат изметени машинно общо 423 898
дка, в т.ч. - 359 027 дка улични платна и площади, което е със 7 %
повече от 2019г., със средни кратности за извършване на дейността
22 пъти месечно за периода от м. март до м. ноември и 64 871 дка
тротоари.
•

И през 2020 г. индивидуалните съдове за отпадъци Целта на пилотните проекти е да дадат представа, възможно най
остават само като пилотен проект в няколко близка до реалността за количествата и морфологията на
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жилищни блока и изобщо не се споменава за генерираните отпадъци. На база на получените резултати, за
разделно
събиране
на
биоотпадъците
на минимум 12 месеца, ще може да се направят заключения за
домакинствата.
отпадъците по видове, след което да се направят изчисления за
целесъобразността на разходите и тяхното отражение върху такса
БО.
•

Защо заводът за механично и биологично третиране
на отпадъци произвежда малко над ½ от
планираното количество гориво за изгаряне, а в
същото време предава за “оползотворяване” в уж
закритото депо в Долни Богров значителни
количества отработен отпадък - над 100 хил.тона
годишно?

Завода за МБТ произвежда РДФ в диапазона от 43-50% от
входящото количество отпадъци. (Останалите % до вход са
количества за: рециклиране, депониране, загуби от процесите на
МБТ). В инсталацията за 2020г. е планирано да се третират до
365 500 т. отпадъци, като капацитета за производство на РДФ е в
порядъка от 160 000 до 170 000 т.
Столична община произвежда RDF по заявка на циментовите
заводи, с които СО има сключени договори. Фракцията, която се
получава след механично третиране и биологично сушене, може
да се предава за оползотворяване на депо за неопасни отпадъци
„Долни Богров“, при изпълнение на проекта за рекултивация.
За намиране на трайно и устойчиво решение Столична община, е в
процес на реализация на проект за изграждане на инсталация за
оползотворяване на РДФ с производство на топлинна и
електрическа енергия, в Топлофикация-София. Капацитетът на
инсталацията е 180 000 т/год., което представлява и цялото
количество РДФ произведен в инсталацията за МБТ на отпадъци на
площадка Садината.

•

Дали Столична община постига целите за повторна
употреба и рециклиране, както и за ограничаване на
количествата депонирани биоразградими отпадъци,
постигането на всяка от които води до 50 на сто
намаление на паричните отчисления за депониране?

За изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, общинския съвет се
информира ежегодно в срок до 31 март, при отчитане изпълнението
на програмата за управление на отпадъците на СО, през
предходната календарна година. Към март, 2019г. Столичната
община е изпълнила поставените цели за рециклиране на битовите
отпадъци, като за календарната 2017г. е постигнала степен на
рециклиране от 56 %. За календарната 2018г. предстои да се издаде
заповед от Изп.директор на ИАОС.
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•

По какъв начин дейностите за почистване се Прогнозата за годишния бюджет, който да осигури необходимия
разпределят между различните райони в Столична обем работа по дейности и райони, се прави на база анализ от
предходни години и нови дадености.
община?
Анализират се количествените и стойностните показатели и
очакваните допълнителни количествени и обемни дейности, на
базата на които се планират и необходимите финансови средства.

Въпроси:
Предоставяне на детайлна информация за разпределение на Допълнителна информация за планираните разходи за 2020г., за
дейностите по почистването по райони, видове, количества и изпълнение на дейностите по „Лятно улично почистване“ е
предоставена на вниманието на общинските съветници в ПК ФБ и
кратности.
ПКООСЗГ.
Детайлна информация се съдържа в Оперативните планове за лятно
улично почистване. Тя е публично достъпна от години и може да
бъде намерена на интернет сайта на Столичен инспекторат –
inspectorat-so.org в секция „Графици“/ „Оперативни планове“, както
и на сайтовете на Столична община и районните администрации.
Прогнозата за годишния бюджет, който да осигури необходимия
обем работа по дейности и райони, се прави на база анализ от
предходни години и нови дадености. Анализират се количествените
и стойностните показатели и очакваните допълнителни
количествени и обемни дейности, на базата на които се планират и
необходимите финансови средства.
Оперативните планове се изготвят от фирмите, изпълнители на
обществената поръчка по силата на техния договор и съгласно
финансовата рамка, и се съгласуват със Столичен инспекторат,
кметовете на райони, ресорния зам.-кмет и се утвърждават от
Възложителя.
Битовото сметосъбиране, дейностите по заявка – почистване на
вертикалната част на дъждоприемни шахти, почистване на графити
и нерегламентирана реклама, пътни знаци, мантинели и др., и
зимното почистване също се осигуряват финансово чрез Решение на
СОС с одобрението на План-сметката.
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Намаляване на предвидените площи и кратности за ръчно В Оперативните планове за лятно улично почистване са включени
метене с минимум 15% и пренасочване на сумите към миене всички улици на територията на Столична община, на които могат
и машинно почистване.
да се извършват дейностите по лятно улично почистване. Няма
основание за изключването на някои от тях от обхвата на
дейностите в обществената поръчка.
Чрез ръчното метене се почистват основно тротоарите и регулите на
уличните платна /0,50 м от ширината на уличното платно/.
Намаляването на кратностите за извършване на дейност ръчно
метене би довело до замърсяването на столицата.
Извършването на дейностите по машинно метене е пряко
обвързано с инфраструктурата, монтираните по тротоарите
антипаркинг съоръжения и тръбно-решетъчни парапети, и
наличието на паркирали автомобили. Всяка новооткрита или
ремонтирана улица се включва в оперативните планове за
извършване на дейност машинно метене.
Ясна калкулация на предвидените отчисления за депониране
на отпадъци и калкулиране на възможните намаления при
изпълнение на целите, заложени в Закона за управление на
отпадъците.

На стр. 13 и стр. 14 в доклад с рег. № СОА19-ВК66-9421/21.11.2019г.
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., е представена информация за калкулацията на
предвидените отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО.
В съответствие с разпоредбите на чл. 60 и 64 от ЗУО са
предвидени общо 8 422 050 лв.
Съгласно разпоредбите на чл.20, ал.1, т.1з) от Наредба № 7/2013 г.
на МОСВ, за 2020 г. законодателят предвижда отчисления в размер
на 95 лв./тон, което представлява увеличение с 38 лева/тон, или с
66% спрямо 2019 г. С оглед на действащата нормативна уредба, в
план-сметката са предвидени средства в размер на 8 075 000 лева
за отчисления по чл. 64 ЗУО. 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
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лева/тон на площадката в с. “Долни Богров”.
В резултат на мотивираното становище на общините и обсъждането
на възможностите в посока на преразглеждане на размера на
единичните отчисления за тон, Министерство на околната среда и
водите оповести своето намерение да намали отчисленията по чл.
64 ал. 1 от ЗУО, като ще предложи преходни стойности за
тригодишен период, както следва:
• за 2020 г. – 69 лв./т. (вместо 95 лв./т.)
• за 2021 г. – 82 лв./т. (вместо 95 лв./т.)
• за 2022 г. – 95 лв./т.
Намалението на отчисленията е мярка, която би гарантирала
възможността на общините да осъществят плавен преход от
депониране към оползотворяване. Акумулираните средства от
намаления размер на отчисленията представляват допълнителен
стимул в посока на намаляване на количествата депонирани
отпадъци, което е водеща задача и крайната цел на национално и
европейско ниво.
С писмо № САО19-ВК66-9421(3)/16.12.2019г.
Кмета на СО
информира ПКООСЗГ, че с оглед на сроковете, в които следва да
бъде приета план-сметката, както и да бъде одобрен бюджетът на
Столична община, не е налице нормативно обоснована
необходимост за промяна на предложения проект на план-сметката
за 2020 г. Реализирането на изменение в Наредба 7/2013г. на МОСВ
през следващата година, по посочения по-горе начин, би довело за
Столична община до намаляване на отчисленията за депониране на
отпадъци от 8 075 000 лева, предвидени в предложената плансметка за 2020 г., на 5 865 000 лева, което е с 2 210 000 лв. помалко, спрямо предвиденото към момента. След като нормативната
уредба бъде изменена, всички резерви, които
ще бъдат
акумулирани от промяната, могат да бъдат насочени за увеличение
на обема на дейности за почистване на териториите за обществено
ползване, като една от мерките за намаляване на нивата на
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замърсяване на въздуха, както и за постигане на по-добра градска
среда, включително в кварталите извън централната градска част.
Поемане на ангажимент за бързо приемане на програма за
разделно събиране на биоразградимите отпадъци, която да
предвижда поставяне на контейнери за тях още в рамките на
2020 г. Поставянето на контейнерите да се финансира от
направените от Столична община отчисления по ЗУО.

В съответствие с целите и предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците (НПУО) за периода до 2020г., Столична
община изпълнява Програма за управление на отпадъците на
територията на Столична община, приета с Решение № 423 по
Протокол №85/09.07.2017г. на Столичен общински съвет.
Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал.3, т.1 и ал.4 ЗУО, програмата за
управление на отпадъците на територията на съответната община се
разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода
на действие на Националния план за управление на отпадъците и да
е в съответствие със структурата, целите и предвижданията на
същия.
След разработването на новия Националния план за управление на
отпадъците за периода 2021г-.2028г., който се очаква да бъде приет
от МС до края на 2020г., Столична община ще предприеме
необходимите действия, в съответствие със законовите разпоредби.

Поемане на ангажимент до средата на 2020 г. да има проект
В изпълнение на решение №124/28.02.2019г. на СОС, в рамките на
на методика за изчисляване на размера на такса смет, който
сключено споразумение с рег. №СОА19-ДГ56-762/18.07.2019г
да бъде предоставен за широко обществено обсъждане и
между Столична община и Европейска инвестиционна банка /ЕИБ/
приет преди края на следващата година.
за безвъзмездно предоставяне на техническа помощ, през 2020г. ще
бъдат извършени проучвания, с оглед въвеждане на подобрена
схема за разделно събиране на отпадъци и определяне на
подходяща тарифна система за отпадъци за домакинствата и
търговските обекти. Междинните резултати от анализите ще бъдат
периодично представяни пред Постоянната комисия по опазване на
околната среда, земеделие и гори, както и в рамките на предстоящо
сформиране на работна група, в която ще има представители и на
СОС.
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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
Петко Димитров биомаса надвишава два пъти потенциалния добив на
Цветков,
дървесна биомаса от общинските гори и от паркове и зелени
площи , предвидени в Горскостопански план на горските
Боряна
територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на
Димитрова
Териториално поделение „Държавно горско стопанство –
Хрисимова
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 метени и
измиване на улиците с цел повишаване на чистотата и
качеството на атмосферния въздух в София.
Ивайло
Стефанов
Попов,

Тома Георгиев
Белевобщински
съветник

Не се приема
Съгласно технологичния анализ и предварителните изчисления,
предприятието ще бъде с капацитет 4 094 тон/год. дървесни пелети,
за производството на които ще са необходими 10 235 тона/год.
дървесна биомаса.

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., по следните причини:
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 –
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Искър” и Териториално поделение „Държавно горско
стопанство – Самоков”
растителните дървесни материали от поддържането
на парковете и горите собственост на СО, които могат да се
използват за производство на пелети не попадат в обхвата
на термина битови отпадъци, съгласно определенията на § 1
от ДР на ЗУО. В този смисъл изграждането на
производствена линия за пелети не може да бъде
извършено със средства събрани като такса за битови
отпадъци чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, с която се заплаща за
услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и
за поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места.

Ивайло
Стефанов
Попов,
Петко Димитров
Цветков,
Боряна
Димитрова
Хрисимова

Тома Георгиев
Белевобщински
съветник

Отпадъците са растителни „биоотпадъци“ с големи размери,
постъпили на ИБТ „Хан Богров“, чието третиране в инсталацията не
е целесъобразно. В този смисъл са биоразградими отпадъци с код
20 02 01. Отпадъците от група 20 „Битови отпадъци (домакински
отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски промишлени и
административни дейности),
включително разделно събрани
фракции“, съгласно Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация
на отпадъците, попадат в обхвата на § 1 от ДР на ЗУО.

Не се приема
В приложение 2А, разходите 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.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2019г. няма надвнесени от
страна на Столична община отчисления по ЗУО.
Отчисленията се извършват, въз основа на предоставената
ежемесечна информация от Столичната община на РИОСВ – София,
за количествата на депонираните отпадъци, за всеки ползвател
поотделно.

Реализирането на изменение в Наредба 7/2013г. на МОСВ през
следващата година, би довело до намаляване на отчисленията за
В приложение 2А, разходите по точка втора, 2.3 Депониране, депониране на отпадъци с 2 210 000 лв. по-малко, спрямо
в т.ч. отчисления по ЗУО включващи отчисленията по чл. 60 и предвиденото към момента.
64 по ЗУО да се намалят с 565 328,72 лева, които е видно от
След като нормативната уредба бъде изменена, всички резерви,
публикуваната на сайта на РИСОВ София са надвнесени от
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страна на СО като отчисление по чл. 64 от ЗУО. Гражданите които ще бъдат акумулирани от промяната, могат да бъдат
на София нямат полза от тези надвнесени средства по насочени за увеличаване на обема дейности за почистване на
сметка на РИОСВ София.
териториите за обществено ползване, като една от мерките за
намаляване на нивата на замърсяване на въздуха, както и за
постигане на по-добра градска среда, включително в кварталите
извън централната градска част.
⎯ Допълнително миене на маркуч 2 пъти – 36 102 дка –
1 973 506 лв.
⎯ Допълнително машинно метене на улици – 32 649 дка –
236 494 лв.

Да се планира като източник на средства за дейности по
изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и
строителни отпадъци и последващи разходи, свързани с
изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване
на битови отпадъци средствата по чл. 64 ал.1 от ЗУО в
размер на 26 830 805,07 лева. Столичните граждани нямат
полза техните такси да стоят по сметки на РИОСВ София.
При приемане на моите предложения се очаква намаляване
на таксите по чл. чл. 62, ал.1 в размер на 29 396133,79 лева,
което е необходимо да бъде отчетено в размера на таксата
за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на
предприятия и граждани в размер на 13,5 %.

Ивайло
Стефанов
Попов,

Предстои приемането на нова Програма за управление на
отпадъците на Столична община и средствата ще се използват за
реализация на мерки за прилагане на пакета „Кръгова икономика“.
Към настоящият момент не е приета Наредбата по чл. 66, ал. 3, т.1
ЗМДТ (очаква се да бъде приета от МС в срок до 31 март 2021г.),
с оглед прилагане на предвидената възможност от 2022г.,
натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по
чл. 64 от ЗУО, да са друг източник на финансиране на разходите от
план-сметката в годината на извършване на съответния разход.
През последните години, Столична община не е увеличавала такса
битови отпадъци за гражданите, като услугите стават все по-добри,
според възможностите на градската инфраструктура - чрез
увеличаване на обема и интензитета на поддържане на териториите
за обществено ползване. Не става ясно на каква база е
формулирано предложението в размер на 13,5 %.
Не се приема.
В план –сметката 2020г., не са включени разходи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от

1.
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 отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и
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Петко Димитров
Цветков,
Боряна
Димитрова
Хрисимова

Ивайло
Стефанов
Попов,
Петко Димитров
Цветков,

Боряна
Димитрова
Хрисимова

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.

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 или
увеличението от 1 милион да се разпредели равномерно
във всичките три пера за зимно почистване.
И накрая - необходимо е да се промени философията на
начисляването на такса смет като се обвърже тя с реалното
потребление на домакинствата и техните навици за
рециклиране, а не с вида на имота.

стъкло.
В изпълнение на Решение № 731 от 25 10.2018г. на СОС, Столична
община организира и проведе конкурс за организациите по
оползотворяване на отпадъците по опаковки, които да обслужват
районите на СО, за срок от 5 години. Организираната от общината
и организациите по оползотворяване на отпадъците по опаковки
системата за разделно събиране на отпадъци включва – жълти,
сини и зелени контейнери тип „Иглу“ за събиране на отпадъци от
домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, при спазване
на минималните условия на чл. 24, т. 1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки, съгласно които се осигурява минимален
общ обем на съдовете, както следва:
● за населени места с под 50 000 жители, за всеки 350 жители
- съдове с минимален общ обем 3300 л;
● за населени места от 50 000 до 100 000 жители, за всеки 550
жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;
● за населени места над 100 000 жители, за всеки 750 жители съдове с минимален общ обем 3300 л;
Допълнително са разположени цветни съдове за събиране на
отпадъци от търговски, производствени и административни обекти.
Не се приема.
Не са предложени конкретни доводи за направеното предложение.
Практиката показва необходимост от планиране на повече средства
за зимно почистване и поддържане на републиканските пътища в
границите на град София и парк Витоша

Становището не съдържа предложение за промяна на начина на
определяне на Такса битови отпадъци (ТБО). Въпросът предстои да
се реши, след като Общинският съвет приеме наредба по чл. 9 ЗМДТ
с различни основи за изчисляване размера на таксата за всяка от
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услугите по чл. 62 ЗМДТ.
Тома Георгиев
Белевобщински
съветник

В приложение 2.2 Необходими финансови средства за
проучване, проектиране, изграждане и закриване на депата
за битови отпадъци за 2020 да отпадне точка 3 Програма от
мероприятия за подобряване на техническата и
инженерната инфраструктура и качеството на живот в район
"Кремиковци" и район "Сердика" в размер на 1 милион лева
по следните причини:
Съгласно чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, таксата за битови
отпадъци се заплаща за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места.
В чл. 66, ал.1 от ЗМДТ е предвидено, че таксата се
определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет въз основа на одобрена плансметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи
за: 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с
изключение на разделното събиране, предварителното
съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци,
попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за
услугата по чл. 62, т. 1; 2. третиране на битови отпадъци,
необхванати в управлението на масово разпространените
отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на

Не се приема
Цитираните разпоредби в предложението не са актуални, тъй като
същите влизат в сила от 1.01.2022г.
В ЗМДТ по отношение на план-сметката за годината, е предвидено
да се изготвя по образец и ред, определени с наредба на
Министерския съвет, която наредбата се очаква да бъде приета до
31 март 2021г.
Планираните средства за подобряване на техническата и
инженерната инфраструктура в район "Кремиковци" и район
"Сердика" са за провеждане на социално отговорна политика към
жителите на тези райони, във връзка с поети ангажименти по време
на обществените обсъждания за изграждане на съоръженията за
третиране на отпадъци.
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депата за битови отпадъци и/или други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; 3. поддържане
на чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места и
селищните образувания в общината, предназначени за
обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3. Явно е че
мероприятия за подобряване на техническата и
инженерната инфраструктура и качеството на живот в
столични райони няма как да попаднат в обхвата на услугите
по чл.62 ал.1 на ЗМДТ
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