ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОТЧЕТ
на приходите и разходите съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2020 г.
ПЛАН-СМЕТКА "ЧИСТОТА"
I. ПРИХОДНА ЧАСТ
NO

1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

·--Приходи от такса битови отпадъци
�---·--

Преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса
битови отпадъци и от неотчетени (неразплатени) разходи към
31.12.2019 г.
-··-----ВСИЧКО ПРИХОДИ:

·--·-·

-- ---I-"I,. РАЗХОДНА ЧАСТ съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ
�
�

NO

1
1.1

1.2

1.3

НАИМЕНОВАНИЕ
Сметосъб. иране и сметоизвозване
Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до завод за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение
с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).
·-·-�··
Събиране и транспортиране на обемни (ЕГО), смесени и други
битови отп адъци от замърсявания и нерегламентирани сметища
до РСУО, з авод за преработка или друго съоръжение за
преработка и обезвреждане, с ддс (по чп.163 "а" от ЗДДС).
...
Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна
поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на
територия�·а на община Варна

1.4

Разходи за обособяване на места за поставяне на съдове за
битови отг1адъци на уличната мр_е��!:1

1.5

Надгражда не на система за контрол на дейностите по чистота

УТОЧНЕН
ПЛАН КЪМ

31.12.2020 г.

ОТЧЕТ

31.12.2020 r.

29 093 749

2!1 093 749

9 029 100

9 029 100

38 122 849

38 12.2 849

УТОЧНЕН
ПЛАН КЪМ

31.12.2020 Г,

ОТЧЕТ

31.12.2020 г.

9 625 720

··7 803 09:З

8 400 000

7 317 201

750 000

479 32Jl

10 000

6 576

393 720

о

--

72 000

о

Разходи за третиране на битовите отпадъци, както и
проучва не, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депа или
други съ оръжения и инсталации за обезвреждане и
оползотв оряване на битови отпадъци, вкл.
отчислен ията по чл.бО и чл.64 от ЗУО

13 781 543

10 22!5 596

2.1

Разходи за предварително третиране и оползотворяване
на битови отпадъци в Завод за преработка на ТБО с
Езерово, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)

8 811 056

8 430 774

2.2

Разходи за поддържане, експлоатация, закриване и
монитори нг на депа и други съоръжения и инсталации за
обезвреждане и оползотворящ1не на битови отпадъци
(трансфери към община Аксаково):

1 830 322

1794822

119751

119 751

1 265 882

1 265 882

444 689

409189

3 140 165

о

2

---·--··

---···

2.2 1

отчислени я по чл .60 от ЗУО

..

отчислени я по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на
2.2 2
отпадъците и Наредба №7/19.1,_?_._?:_913 г.
2.2 3

2.3

обезврежд ане на отпадъците в Регионална система за
управление на отпадъците, и други разходи.

•.

Разходи за изграждане на съоръжение за преработка на
ТБО - зак упуване на земя, nредnроектни проучвания (вкл.
изготвяне на оценки, доклади ,1 др.) и проектиране.

. .

,.

Почистване и n�тrьржане .чис:то.т� на териториите
предназначени за обществено nonзsaнe

з.

14 621837

10 825 832

8100 000

7 562663

10000

о

1285 800

15 357

3.3 1 разходи за почис.тване � поддържане на чисто;rата на Морската градина

203 800

15 357

разходи за 11ридобиване специализирана т�хника за почистване и
3.3 2 nоддържане чмс:rотата· нанаМорската
градина· ·
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J.5. Почистване на дъждоотводни ·шахти.· .
Трудови и осиrурителни разходи свързан� с контрщ1а и
3.6 изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на
територията на община Варна_; .в ·това. чис110 в ОП "УПО".
Зимно почистване nоддържа1:1е на_ чисrотата на уличната мрежа
3.7
:
при зимни условия.

1082 000

о

1000000

483 551

500000

499 988

2526037

2 044162

1200 000

220111

93 749

о

38122 849

28 854 526

3,1

3.2

з.з

Ръчно и механиэира!"IО почистване наулични матна, спирки,
мощади, тротоари, пмлези, пешеходни зони, алеи, детски и .
спортни площадки," междублокови про:сrранства и други
обществени територии. и места
за
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ес
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Раsходи от преи:;аn11nн�ниет0. �а приходите от такса

битови отпадъци към з1.12.202о·г ..
О&ЩО РАЗХОДИ

DI,

1
2

О&що преходен остатък от твк�а &итови отпадъци към
31.12�2020
ст r. ·
. .

Преходен о атъ к от преиэпъл·нение на приходите от такса
битови отпадъци към 31.12.2020 Г�
Преходен �атьк от п1.1анираt:1и!е,.но неотчетени разходи ьм
31.12.2020 г.
к
..

;ИЧКО РАЗХОДИ

Изготвил:
Нач.
отдеп КО{�
М.Недялкова()"

.

'

9 268 323
fitЗ:749
9174 574

38122849

38 122 849

'

'

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
на отчета на приходите и разходите по чл.66 от ЗМДТ
по 11J1ан-сметка „ЧИСТОТА" към 31.12.20 г.
Общият размер на отчетените приходи в план-сметка за дейност „Чистота" към
31.12.2020 г. са 38 122 849 лв. ie включват събраните приходи от такса битови
отпадъци към 31.12.202,О г. в размер на

29 093 749 лв. и преходния остатък от

преизr�ълнение на приходите. от 1·акса битови отпадъци и от планираните, но
неотчетени разходи към 31.12.2019 г., .в размер' на 9 029 100 лв.
Общият преходен остатък от такса б.итови отпадъци към 31.12.2020 г., е в
размер на 9 268 :32.3 лв. Той включва: преходния остатък от преизпълнение на
приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2020 г. в размер на 93 749 лв. и
преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2020 г. в размер
на 9 174 574 лв.
Общата сума на отчетените разходи, съгласно чл.66 от ЗМДТ, са в размер на
28 854 526 лв. Към съответните. нидове разходи е включен и размерът на дължимия
данък добавена стойност, за предоставените услуги по сключените договори от община
Варна, включително и дължимия -ДДС по. чл.163 „а" от ЗДДС от бюджета на община
Варна. Този данък, в размер на 2 785 443 лв. за услугите и дейностите, които попадат
в обхвата на приложение № 2 от 3ДДС, както и трансферите кьм община Аксаково, в
размер на 1 794 822 лв. 1 се отнасят в приходната част на бюджета на общината със
знак минус.
1. Общият размер на изщ,ршените разходи за сметосъбиране и сметоизвошщне
към 31.12.2020 г. са в размер на7 803 098 лв. сДДС. Те включват:

J.,

Отчетените разходи .за събиране на битови отпадъци и трансnорт,1Jрё1не·rо им

до завод за преработка на ТБО (инсталация за механично-биологично третиране
на ТБО) с. Езерово · или друго съоръжение за преработване и обезвреждане эа
2020 г., са в размер на 7 317 201 лв., включващи
11в.,

ддс

в размер на 1 266 766

който се внася по чл.163 „а" от ЗДДС. При планирани 8 400 000 лв.,

преходният остатък към 31.12.2020 г. е в размер на 1 082 799 11в. Средствата за
събиране и транспортиране :на битови отпадъци са отчетени на база реално
събраното и извозеtю за третиране количество битов отпадък в тонове.
)>

За събиране и транспортиране на едрогабаритни (обемни), смесени и други

битови отпад1,ци попадащи в обхвата на „Група 20 - битови оmадъци
(домакински отпадъци и С)(ОДНИ с тях отпадъци от търговски, промиш11ени и
административни

дейности),

включително

разделно

събрани

,фракции"

съобразно Наредба №2 за класификация на отпадъците, от замърсявания и
нерегламентирани сметища до РСУО с. ВъГllен, са отчетени средства в размер на
1

479 321 лв. с вкшочен

ддс: по

чл.163 „а• от ЗДДС, в размер на 89 590 лв. При

планирани 750 000 лв., 11реходният остатьк към 31.12.2020 г. е в размер на 270
· 679 лв.
Ji>

За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за

контрол на дейностите гю чистота на територията на община Варна са отчетени
6 576 лв., като nреходения остатьк към 31.12.2020 г. е 3 424 лв.

>

Разходи за обособяване на места за поставяне на съдове за битови отпадъци

на уличната мрежа в размер на 393 720 лв., не са извършени през 2020 r.,
поради което към 31.12.2020 г. остават преходни за 2021

>

г.

разходи .за надграждаftе на система за контрол на дейностите по чистота в

размер на 72 000 лв., не с:а извършени през 2020 г., поради което остават
преходни за 2021 г. (по дейнос,· 627) ·
2. Общият размер на отчетените разходи за третиране на битови отпадъци,
както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

експлоатация,

закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по чл. 60 и
чл. 64 от ЗУО, е 10 225 596 пв.

Ji>

Разходите, извърщени :;а предварително третиране и оползотворяване на

битовите отпадъци в инстатщията эа механично-биологично третиране (завод
за преработка) на ТБО са 8 430 774 лв., в това число ДДС по чл.163 „а" от зддс
в размер на 1 429 087 лв. При планирани 8 811 056 лв., преходният остатьк към
з1.12.2020 г. е 380 282 лв.
J>

Общият размер на разходите за поддържане, експлоатация, закриване и
·мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за обезвреждане и
разходите за ополэотворяване на битовите отпадъци, преведеt1и като
трансфери към община Аксаково - собственик на Регионалната система эа
управление на отпадъците - регион Варна, са в размер 1 794 822 лв. В тях
са включени:

v' отчисленията по чл.60 от ЗУО в размер на 119 751 лв.
v' отчисленията по чл.64 от ЗУО и чл,20 от Наредба №7/19.12.2013 г. /изм. и
доп. бр.7 на ДВ от 20.01.2017 r./ за реда и начина за изчисляване и определяне
размера 1ia обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци в размер на 1 265 В82 лв.

„ разходите за. обезвреждане на отпадъците от „Група 20 - битови отпадъци

· (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от тьрговски, · промишлени и
административни

дейности)

включително

разделно

събрани

фракции•,

съобразно Наредба №2 за класификация на отпадъците, на Регионалната
система

за

управление

на

отпадъците

с.

Въглен,

съгласно

Договор

№201/28.04.20.16 r.. и Анекс №1/03.10.2016 г. и други, са в размер на 409 189
лв. сДДС.
2

Общия,- размер на r1реходния остатьк към 31.12.2020 г. от отчетените
разходи за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и дру1·и
съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на битовите
отпадъци, преведени като трансфери на община Аксаково, е в размер на 35 500
лв.

>

Не са отчетени разходи за изграждане на съоръжение за преработка на ТБО

- закупуване на земя, предпроектни проучвания (вкл. изготвяне на оценки,
доклади и др.) и проектир,ще, поради което първоначално планираните
средства в размер на З 140 165 лв. остават преходни за 2021 г. (по дейност 627)
3. Общият размер на извършените разходи за почистване и поддържа1-11'J
чистотата на териториите предназначени за обществено ползване, са в размер
на 10 825 832 лв. Те включщ1т: ·

>

Отчетените разходи за ръчно и механизирано почистване на улични платна,

спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни
площадки, между611окови пространства и други обществени територии и места
за обществено ползване, както и миене с автоцистерни с маркуч или дюзи на
улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване, са в размер на
7 562 663 щ�. Средствата за тези дейности се отчитат на база възложената в
Оперативните планове и ре<�лно извършена работа. При планирани 8 100 000
лв., преходният остатък към 31.12.2020 г. е в размер на 537 337 лв.
J> За зимио почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари,
площади, спирки, подходи към подлези, не са отчетени разходи, поради което
средствата в размер на 10 000 лв. остават преходни за 2021 r.

>

За почистване и поддържане на чистотата на Морската гради�1а са

изра.зходени 15 357 лв. от общинско предприятие „УПО", като преходиият
остатък към 31.12.2020 г. от почистване, възлиза на 188 443 лв. Планирани·ге
капиrалови разходи, предназначени за закупуване на специализирани машини
за поддържане на чистотата на територията на Морската градина, в размер на
]. 082 000 лв. остават преходни, и ще бъдат разходвани през 2021 г.

>

Отчетените разходи за текущо почистване и поддържане на чистотата на

отводните11ните (охранителни) ка11али и дерета са в размер на 483 551 лв., ПIJИ
планирани 1 000 000 лв . ., преходния остатък към 31.12.2020 г. е 516 449 лв.
Почистването на отводнителните канали и дерета представлява почистване от
натрупаните битови и смесени битови · отпадъци, за постигане на цялостно
почистване на ка�1алите и деретата, за осигуряване на естесп1ена проводимост и
безпрепятствено оттичане на водния поток, и недопускане на рискове за
човешкото здраве, бедствия и наводнения.
Почистването и поддържането на· чистотата на отводнителни (охранителни)
канали и дерета· от битови и смесени битови отпадъци в урбанизираните
територии на община Варна се осъществява чрез свързани по между си

з

дейности: почистване и поддържане чистотата на участъци от отводнителни
(охранителни). канали, дерета, канавки и водостоци от смесени битови
оmадъци; почистване на коритата на деретата от натрупани наносни отложения
премесени с битови отпадъци, почистване скатовете на деретата, канавките и
каналите от паразитна растителност, · храсти и дървета, които пречат на
проводимостта им; натоварване и извозване на битовите, смесените битови и
биоотr1адъци, получени в резултат от почистването до Регионалната система за
управление на отпадъците с. Въглен, за депониране и оползотворяване, и дру1·и
дейности.
Всички формиран11J в процеса на почистването отпадъци попадат в обхвата
на група 20 от Наредбата N02 за класификация на отпадъците, с наименование
,,Битови отпадъци (домакински отпадъци 1,1 сходни с тях отпадъци от търговски,

и

промишлени администратие1ни дейности), включително и разделно събираните
фракции". Същите са включ(;�ни в протоколите и отчетите на община Аксаково,
.

'

предоставяни за плащане на община Варна (трансфери).
� Съгласно доrоrюр NO Д18001923ВН/28.12.2018 г. за почистване и поддържане
на чистотата на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации на
територията на общ11на Варна, са отчетени 499 988 лв., преходният остатък е в
размер на 12 лв..

>

Отчетените трудови и осигурителни

разходи, свързани

с контрола

и

изпъл1-1ението н.а дейности1·е по поддържане на чистота на обществените
територии в община·. Варна, s това число общинско предприятие ,,УПО", са в
размер на 2 044 162 лв., като преходният остатък към 31.12.2020 г. възлиза на
481 875 лв.

>

Отчетените разходи за зимно почистване и поддържане на чистотата на
уличната мрежа при .зимни условия, са в размер на 220 111 лв., като преходният
оста1ък към з1.12:2020 г. е 979 889 .лв.

4. Не (?д отчетени раэходи от преизпъпнените приходи от такса б,итови
отпадъци към 31.12.2020 г. над планираните в план�снетка за дейност 11Чисrота 11
за 2020 г. 1 приета от Общиtiски съвет Варна_ с решение №156-4/4/11.02.2020
г., в размер на 93 749 лв. Същите остават преходен остатьк от преизпълнението
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на приходите от та1сса битови отпадъци към 31.12.2020 г.
Изготвил:
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М.Недялкова

4

