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Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от  

инж. Николай Юруков 

Зам. кмет на община Девин 

 

 

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

”Сметосъбиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване” за 2021 г. и определяне размера на такса           

” Битови отпадъци” за 2021 г. на  територията на Община Девин. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

           Годишния размер на такса битови отпадъци за населените места на територията на 
община Девин за 2021г. следва да бъде определен с решение на общински съвет – Девин, 
въз основа на одобрена План-сметка  за всяка една от дейностите по чл.62 от ЗМДТ.  
 В тази връзка  и на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ, предлагам на Вашето внимание  
План-сметка за 2021г., 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. 
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I. Анализ 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. 

Планираните разходи за тази дейност са 359 348лв. Разходите са планирани на база 
действащата от 01.10.2020г. структура и числен състав на ОП ”БКС” Девин включваща 
отдел ”Чистота” изпълнител на дейностите по събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци. Отдела е организиран в два сметосъбирачни екипа осигурени с два 
специализирани автомобила с обща вместимост 17 куб. м.. Извозването на събрания 
отпадък към регионалното депо ще се извършва с автомобил ”контейнер-преса” с обем на 
контейнера 21 куб. м.  

Разходите включват средствата за работни заплати, осигурителните плащания, 
обезщетения, 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 съхранение на битовите отпадъци. 
 
Със закупените съдове в периода 2019г. – 2020г. на стойност 24 000лв. частично бе 

решен проблема с наличните стари и амортизирани кофи и контейнери. За продължаване 
на дейността по подмяната на негодните за експлоатация съдове за 2021г. са планирани 
20 000лв. 

 

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. 

Планираните разходи за тази дейност заемат 47٪ от преките разходи в План – 
сметката, включващи експлоатационните разходи на регионалното депо, отчисленията по 
чл.64 и обезпеченията по чл. 60 от ЗУО. 

Таксата за депонирането на един тон битов отпадък заплащана на община Доспат е 
36лв/с ДДС/., размера на обезпечението по чл. 60 от ЗУО е 3,11лв., а отчисленията по 
чл.64 от ЗУО за 2021г. са в размер на 82лв. за тон. При депониране на 3 000 тона битов 
отпадък и запазване размера на таксата към регионалното депо, и обезпечението по чл.60 
от ЗУО, разходите през 2021г. за тази дейност ще достигнат 363 330лв. 
          

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 
Планираната сума от 28 900лв. следва да покрие разходите свързани с измиването 

и машинното измитане на тротоарите, пешеходните зони и уличните платна. Останалите 
дейности по почистването и поддръжката  на териториите за обществено ползване, ще се 
осъществява с 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.  

 
Така формираните  преки разходи  по  видове  дейности за 2021 г.  възлизат  на   

771 578 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 
2021 г. са в размер на 10 392.50 лв. Разходите за платени задължения   са в размер на 
111 140 лв. 
          Всичко планирани средства за 2021г. - 893 110.50лв. 
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II. Годишен размер на такса битови отпадъци за 2021г. 

      Последните законодателни промени относно начина на определяне на размера такса 
битови отпадъци за задължените лица, са регламентирани в Закона за изменение и 
допълнение на Закона за местните данъци и такси обнародван в ДВ бр.88/2017г., изменен 
и допълнен относно влизането в сила от 01.01.2022г. с ДВ бр. 98/2018г., в тази връзка 
предлагам размера на таксата битов отпадък за 2021г. да се определи по досегашния ред, 
в промили вземайки за основа данъчната оценка на имотите както следва: 
 
       1. За жилищните имоти  в гр. Девин и населените места, в промил на база данъчната 
оценка на имотите. 
       2. За нежилищните имоти на юридическите лица за всички населени места: 
       2.1. За неподалите декларация по чл. 22 от Наредбата за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, в промил на база 
по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка на имота. 
       2.2. За подалите декларация по чл. 22 от Наредбата за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, според 
количеството отпадък съобразно обема и броя на заявените съдове и честота на 
извозване. Същите заплащат промила за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване на база  по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка на 
имота. 
       2.3. За имоти намиращи се извън границите на районите в които е организирано        
сметосъбиране  съгласно заповед № РД-09-525/30.10.2020г., и такива които няма да се 
ползват през 2021г. и е подадена декларация-образец от собственика или ползвателя 
през текущата година, в промил за дейностите  поддържане на депо и поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване на база  по-високата от отчетната 
стойност или данъчната оценка на имота. 
       3. За  имоти на физическите  лица, намиращи се извън границите на районите в 
които е организирано сметосъбиране  съгласно заповед № РД-09-525/30.10.2020г., и 
такива които няма да се ползват през цялата 2021г. и е подадена декларация-образец от 
собственика или ползвателя до края на 2020 г. в общината, в промил за дейностите  
поддържане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, по 
населени места на база данъчната оценка на имотите. 
 
      При тези параметри на предвидените за 2021г. разходи, общия промил за определяне 
такса битови отпадъци за физически и юридически лица в гр. Девин и населените места 
се запазва същия от 2020г. 
 

 

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 по дейност 
”Сметосъбиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата 
на териториите за обществено ползване” за 2021г. съгласно /Приложение№1/ 

2. Общинския съвет одобрява размера на такса ”Битови отпадъци” за 2021г. 
съгласно/Приложение №2/ 
 
 
 
 С уважение; 
 
инж. Николай Юруков 
За кмет на община Девин 
/заповед за заместване №РД-09-547/16.11.2020г./ 


