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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С 

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА 

ПЛАН-СМЕТКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021Г. 

 

1.Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Божурище 

– рубрика  „Проекти на нормативни актове“ в съответствие с чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за 

нормативните актове -15.12.2020 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 

не по-малко от 30 дни (до 15.01.2021г.). 

2. Постъпили предложения и становища  в срок до 15.01.2021 год.  включително – Възражение  с 

вх.№ В-1 /15.01.2021 год. от граждани, собственици на имоти в с. Пролеша 

 

  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на неприетите 

предложения 

1 2 3 4 5 
1. Предложения, направени от граждани, собственици на имоти в с.Пролеша с вх. №В-1/15.01.2021г. 
1. Предложение №1 

 

Промяна в План-

сметка на Община 

Божурище за 2021 г. за 

ТБО, като вместо 

планираните 13 

промила в/у ДО за 

имоти по селата се 

приеме предложените 

10 промила в/у ДО. 

 

Предложението 

не се приема  

 

 

 

Необоснована разлика в 

размера на ТБО между 

град Божурище и селата 

(2.6 пъти повече), по 

ниски разходи за 

отчисления по чл.64 от 

ЗУО, масово 

неизползване на имотите 

по селата и съответно 

по- нисък извозват до 

депа тонаж, както и че 

с.Пролеша е най-близко 

до точката на 

депониране.   

Предложените във 

възражението намаляване на 

промили за 2021 г. е 

неоснователно и 

несправедливо да бъдат приети 

от Общински съвет – 

Божурище и като съществен 

момент идва разликата за 

определяне размера на 

данъчната оценка, служеща за 

определяне размера на ТБО. За 

града размера на ДО е в пъти 

по-голям от този по селата и 

поради това промилът за ТБО е 

по-нисък от този в селата с цел 

постигане на приемлива 

справедливост при определяне 

размера на ТБО. 

От друга страна, видно от 

практиката, соченото 

„неизползване” на имоти по 

села е проформа – масово 

имотите по селата на 

територията на община Б-ще 

не се използват само в зимния 

период, през останалото време 

същите се използват активно 
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  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на неприетите 

предложения 

1 2 3 4 5 
от собствениците. Това е видно 

от многобройните сигнали от 

жителите на гр.Божурище за 

изхвърляне в контейнерните 

площадки на смет, генериран 

от селата, както и нарастване 

на разходите за почистване на 

нерегламентирани сметища, 

които се обособяват само по 

селата.  

Освен посочените по-горе 

разминавания, съществен 

момент за неприемане на 

предложението е цифровото 

измерение в пари: с.Пролеша е 

генерирало за 2020 г. ок. 500 т. 

смет (ведно с нерегламентира- 

ните сметища – 32 т.). 

Разходите за депониране, 

отчисления и чистота за селото 

и неговата територия възлизат 

на 115 000 лева. От друга 

страна определения размер на 

ТБО за ф.л. е 74500 лв., а за 

юр.лица 33050 лв., което 

сумарно възлиза на 107550 лв. 

Разликата от ок. 7500 лв. се 

поема от резерва, натрупан 

към план-сметката. При 

увеличаване на отчисленията 

по ЗУО за 2021 г. от 69 лв./т. на 

82 лв./т. предвиждания 

дефицит между определено и 

дадено е 14000 – 15000 лв., 

който също ще бъде поет от 

натрупания резерв. При 

положение, че се прибягва до 

натрупания в предни години 

резерв в план-сметката 

всякакви възражения и 

предложения за намаляване 

размера на ТБО за с.Пролеша 

са неоснователни.  
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