ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №187 ОТ 27.12.2016 г. НА ОбС ИВАЙЛОВГРАД

Анализ на необходимите средства за разходи за ТБО през 2017 г. за нежилищни
имоти на фирми, за които е подадена декларация по чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ

В изпълнение на чл.67, ал.1 от ЗМДТ и Решение №178/30.12.2013 г. на
Общински съвет Ивайловград, всички фирми желаещи да ползват съд за ТБО и да им
бъде изчислена такса на база количество генерирани отпадъци за недвижими имоти са
подали декларации в срок да 30.11.2016 г.
Съгласно т. IV от Решение №178/30.12.2013 година, Общински съвет
Ивайловград е определил: „ІV. За недвижими имоти, за които е подадена декларация
по чл. 67 от ЗМДТ се заплаща:
- за всеки брой контейнери – 1800 лв.
- за всеки брой варел /110 л./ -170 лв.
- за всяка кофа /140 л./ - 220 лв.”
Съгласно Заповед на кмета, бе извършена обстоятелствена проверка съвместно
с представител на фирмата изпълнител „Клинър” ООД.След провеката се установи, че
наличните и използвани съдове от фирмите на територията на град Ивайловград са
съответно:
- контейнери тип '' Бобър'' 1.1 куб. м. (количество 200-300 кг. ТБО)
- кофа /варел до 120 литра - (количество около 60 кг. ТБО)
Установи се още, че декларираните съдове за ползване от фирмите се
разминават и не отговарят на действително намерените по време на проверките. Искам
да обърна внимание, че формирането на новите стойности, които ще обезпечат
нормалното обсулжване на съдовдете през 2017 г. се формира както от разходите за
сметосъбиране и извозване, така и от разходи за транспортиране, депониране и
задължителните отчисления съгласно, чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
Отчисленията, съгласно чл. 64 от ЗУО от 36 лв. през 2016 г., за 2017 г. стават в
размер на 47 лв./тон. През 2016 г. започнахме извозване към Регионалния център за
управление на отпадъците в град Кърджали, където вече са депонирани 56 тона
отпадък, което ще продължи и през цялата 2017 г.
Така необходимите средства за обслужването на нежилищните имоти, за които е
подадена декларация по чл.67, ал.1 от ЗМДТ, следва да се акуализират, предвид новите
обстоятелства, като правя предложение за такса за обслужване на:
Обслужване на един контейнер тип „Бобър” за 2017 г.
Вид разходи

Стойност лв.

Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване

20.30
3.08
13.14
9.63
46.15

Разходи за депониране
Разходи за транспорт до РЦУО Кърджали
Отчисления
Общо разходи

Извозване 1 път седмично x 52 седмици –52 курса.
Общо 46.15 x 52 – 2399.8 лв. за един контейнер тип „Бобър” за една година.

Обслужване на една кофа/варел за 2017 г.
Вид разходи
Разходи за сметосъбиране. сметоизвозване,
почистване на обществени терени.
Разходи за депониране
Разходи за транспорт до РЦУО Кърджали
Отчисления
Общо разходи

Стойност лв.
3.50
0.62
2.62
1.92
8.66

Извозване 2 пъти седмично x 52 седмици – 104 курса.
Общо 8.66 x 104 - 900.64 лв. за една кофа/варел за една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/

