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 ОТНОСНО: Приемане на План – сметка  за необходимите средства по дейност  

”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г. и определяне размера на 

такса ” Битови отпадъци” за 2019 г. на  територията на Община Девин. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Съгласно чл.8  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/, Общински съвет 

е органът, който определя размера на таксите при спазване на принципите за 

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване 

на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, и 

постигането на по голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  

  Съгласно чл. 62 от /ЗМДТ/, такса битови отпадъци се заплаща за услугите по 

сметосъбирането, извозването, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 

отпадъци, както и за поддръжка чистота на териториите за обществено ползване в 

населените места от общината. Във връзка с гореизложеното и на основание чл.66 ал.1 от 

/ЗМДТ/, предлагам на Вашето внимание за одобрение План-сметка за 2019 г., включваща 

необходимите разходи за; 

- Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 



- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери,кофи и 

други; 

- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 то Закона за управление на отпадъците; 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

I. Обосновка на разходите по видове дейности; 

1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им. 

Извършването на дейностите по събирането и извозването на битовите отпадъци на 

територията на Община Девин, ще се осъществява от отдел ”Чистота” на ОП ”БКС” Девин, 

със числен състав 21 щатни броя, по график съгласно заповед № РД-09-479/23.10.2018г. 

на кмета на Община Девин за определяне на границите на районите и честотата на 

сметосъбиране на територията на община Девин за 2019г., със следната техника: 

- Специализиран автомобил /сметосъбирач/, със вместимост 8,5 куб.м. - 4бр. 

- Специализиран автомобил /контейнер- преса/, със вместимост 21куб.м. - 1бр. 

- Самосвал – 4 тона.-1бр 

- Мини челен товарач - 1бр. 

- Багер -1 бр. 

За тази дейност за 2019 г. са планирани 452 980 лв. В тази сума са включени 

средствата за работни заплати, осигурителните плащания за сметка на работодателя, 

други плащания, средствата за работно облекло, както и всички разходи за издръжка на 

дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депо в 

с. Барутин – материали, ремонти, такси, данъци, технически прегледи, външни услуги, 

наеми, гориво – смазочни материали. 

2.  Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- 

контейнери,кофи и други. 

Към настоящия момент събирането и съхранението на битовите отпадъци на 

територията на Община Девин се осъществява със 2 961бр. метални кофи тип ”Мева” със 

вместимост 0,11 куб. м., и 199 бр. метални контейнери тип ”Бобър” със вместимост 1,1 

куб.м., а за разделно събираните отпадъци се използват 118 бр. пластмасови контейнери. 

Голяма част от кофите и металните контейнери са амортизирани, което налага 

тяхната поетапна подмяна, като планираните средства за 2019 г. за тази дейност са на 

стойност 70 000 лв. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 



отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Събраните и извозени количества битови отпадъци от община Девин за 2016 г. са в 

размер на 2 539 360 кг., за 2017 г. са в размер на 2 650 720 кг.  

От 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. възлизат на 2 421 140 кг., което показва 

тенденция на покачване на генерираните количества битов отпадък на територията на 

общината, в резултат на това за 2019 г. се прогнозират 2 800 000 кг. количества 

битови отпадъци който да бъдат събрани и извозени на територията на общината. 

Към настоящия момент таксата на регионално депо с. Барутин за 1 тон депониран 

битов отпадък е 30 лв. без ДДС, или 36 лв. със ДДС, обезпеченията по чл.60 от ЗУО са в 

размер на 3,11 л. за 1тон, а отчисленията по чл.64 от ЗУО за 2019 г. са 57лв. за 1 тон 

съгласно чл.20 ал.1 т.1 буква-ж от Наредба №7/19.12.2013г. За реда и начина на 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци /отчисленията съгласно тази наредба по години са 

следните, за 2013г. - 15 лв., за 2014г. - 22 лв., за 2015г. - 28 лв., за 2016г. - 36лв., 

за 2017г. - 40лв., за 2018г. – 45 лв., за 2019г. - 57 лв., за 2020г. и всяка следваща 

по 95лв. на тон./ 

Общо за тази дейност планираните средства за 2019 г. са в размер на 269 108лв. 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 Дейностите свързани с почистване на терените за обществено ползване включват; 

- Измиване на уличните платна, площади, алеи, тротоари и др. 

- Метене/машинно и ръчно/ на тротоарите и пешеходните зони. 

- Почистване от сняг на пешеходните зони и тротоарите. 

- Почистване на териториите за обществено ползване от замърсявания. 

         - Почистване на дъждоприемни шахти. 

         - Събиране на листа през есенния период. 

         - Почистване от прораснала растителност между тротоарни плочки и др. 

         - Изсичане на храсти и друга растителност покрай тротоари и пешеходни зони. 

         - Косене на зелените площи. 

         - Поддръжка на цветните алеи. 

  Машинното метене и измиването на уличните платна, площадите и алеите се 

осъществява от двама души от отдел ”Чистота” на ОП ”БКС” Девин, а останалите дейности 

по почистването и поддръжката  на териториите за обществено ползване се осъществява 

със личен състав на отдел ”ПТ и ОС” на ОП”БКС” Девин, както и наети лица по оперативни 

програми и такива които получават помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на 

закона за социално  подпомагане, поради което разходите за тази дейност за 2019г. са 

планирани в размер на 28 680лв. включващи средства за работни заплати, осигурителни 

вноски, разходи за работно облекло,  гориво смазочни материали, ремонти, резервни 

части.    



Така формираните преки разходи по видове дейности за 2019 г. възлизат на 

820 768 лв.     

Разходите свързани с плащанията по безлихвен заем от ПУДООС за реализиран 

проект ”Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по 

сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване” за 

2019 г. са в размер на 124 710 лв. Разходите за задължения от минали периоди 

възлизат на 15 600 лв., включвайки разходи за материали, гориво- смазочни материали, 

ремонти и външни услуги. Разходите за платени задължения за външни услуги и гориво-

смазочни материали  са в размер на 153 700 лв . 

Всичко планирани средства за 2019г. включващи горе изброените разходи 

са в размер на 1 114 778лв. 

 

 II. Годишен размер на такса битови отпадъци. 

Със приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси/ЗИДЗМДТ/ обнародван в ДВ бр.88/03.11.2017г., в чл.67, ал.8 се регламентират 

видовете основи, които Общинският съвет може да приеме за всяка една от дейностите по 

чл.62 от ЗИДЗМДТ,които да послужат за определяне на размера на таксата за битови 

отпадъци, а приемането на видовете основи трябва да стане чрез приемане или 

изменение на наредбата по чл.9 от ЗМДТ. 

Съгласно чл.67 ал.12 от  приетия ЗИДЗМДТ, начинът за изчисляване на размера на 

такса за битови отпадъци при  прилагане на основите по ал.8 на чл.67 от ЗИДЗМДТ се 

определя с наредбата по чл.66, ал.3, т.1 от ЗИДЗМДТ, която следва да бъде приета от 

Министерски съвет в срок до 31.03.2019г. 

Във параграф 21 на приетия ЗИДЗМДТ, се казва че същия влиза в сила от 

01.01.2020г., с изключения на параграф 5 относно чл.66, ал.3, т.1, параграф 15, 16, 17 и 

20, които влизат в сила от 03.11.2017г., поради което размера на таксата за  битови 

отпадъци за 2019 г. следва да се определи съгласно действащия към момента ЗМДТ. 

Съгласно чл.67 от действащия към момента ЗМДТ размерът на таксата се определя в 

левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не 

може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или 

пазарната им цена. 

 На база гореизложеното и поради липса към момента на методика за определяне на 

такса за битови отпадъци според тяхното  количеството , предлагам за 2019 г.  да се 

запази размера на таксата от 2018 г. определена в промили на база данъчната оценка 

на жилищните имоти в гр. Девин и жилищните имоти в останалите населени места, а за 

нежилищните имоти на юридическите лица за всички населени места неподали 

декларация по чл.22 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Девин в промили на база по-високата от отчетна 

стойност или данъчна оценка на имота, съгласно приложение №2. 



Посочените промили за такса битови отпадъци в приложение №2 са сбор от 

промилите за всяка една от дейностите по чл.62 от ЗМДТ, чиято стойност е формирана на 

база дела на разхода за дадената дейност от общите преки разходи за всички дейности 

планирани за 2019г. 

Относно нежилищните имоти на юридическите лица за всички населени места 

подали декларация по чл.22 от Наредбата за определянето и  администрирането на 

местните такси и цени на услуги в Община Девин, предлагам за 2019г. да се запази 

размера на таксата от 2018г. за 1куб. м. събран и извозен битов отпадък,  като 

същите заплащат и определения промил за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване, по приложение №2., съгласно чл.22 ал.3 от Наредбата за 

определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин. 

         За имоти намиращи се извън границите на районите в които е организирано        

сметосъбиране  съгласно заповед № РД-09-479/23.10.2018г., предлагам за 2019г. да се   

начисли такса в размер включващ промила за поддържане на депо и промила за          

поддържане чистота на  териториите  за обществено ползване, по приложение №2,          

съгласно чл.16 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги  в Община Девин.                                               

         За имоти, които няма да се ползват през цялата 2019 г. и е подадена декларация-

образец от собственика или ползвателя до края на 2018 г. в общината, предлагам за 2019 

г. да не се начислява промила за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно  

чл.24 ал.1 т.1 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги  в Община Девин.                                               

 

Предвид на изложеното по-горе предлагам, след обсъждане да вземете на 

основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.66 от ЗМДТ и чл.18 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  в Община 

Девин следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет приема План-сметка за необходимите средства за дейност 

”Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019г. съгласно 

/Приложение№1/ 

2. Общинския съвет одобрява размера на такса битови отпадъци за 

2019г./запазва се размера на общия промил по населени места, на таксата за БО от 

2018г./ съгласно/Приложение №2/ 

 

 С уважение; 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ 

Кмет на Община Девин 


