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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

ОТ НИНА ПЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
 
 
ОТНОСНО: Приемане на план-сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 
третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне 
размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 2022 година. 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

На територията на Община Георги Дамяново се събират такси за битови отпадъци, 
които постъпват в общинския бюджет. На основание чл. 15 от Наредбата за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Георги 
Дамяново приета от Общински съвет с. Георги Дамяново, такса се заплаща за услугите по 
събирането, извозването и обезвреждането на твърди битови отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Съгласно чл. 64 от ЗМДТ таксата се заплаща от данъчно задължените лица. 
Съгласно чл. 11 от ЗМДТ – данъчно задължените лица са собствениците на облагаеми с данък 
недвижими имоти. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно – сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на 
териториите за обществени ползване. 
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На основание чл. 66 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено 
място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност 
включваща необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други. 

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им. 
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията 
по чл.60, ал.22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 
 

Необходимите разходи за събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите на 
за обществено ползване в населените места, съгласно план-сметката възлизат на -  243 828 
лева, в това число: 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други -  4 000 лв. 
2. Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за 
обезвреждането им  - 69 120 лв. 
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по 
чл.60, ал.22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – 92 428 лв. 
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 78 280 лв. 
 

С услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 
на битовите отпадъци както и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в 
населените места са обхванати всички населени места в община Георги Дамяново – с. Георги 
Дамяново, с. Копиловци, с.Главановци, с. Дива Слатина, с. Дълги Дел, с. Говежда, с. Меляне, 
с.Помеждин, с. Еловица, с. Гаврил Геново, с. Видлица, с. Чемиш и с. Каменна Рикса. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
66 от ЗМДТ, чл. 15 и чл. 17 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги, предлагам Общински съвет – Георги Дамяново да вземе следното  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 

1. Одобрява план-сметка, общата стойност, на която възлиза на 243 828 лева и включва 
необходимите разходи за: 

1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други. 

1.2.Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им. 
1.3.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията 
по чл.60, ал.22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 



1.4.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 

 
2. Одобрява такса битови отпадъци за 2022 г., както следва: 

2.1 В размер на 7,0 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 
лица, влизащи в районите за организирано сметосъбиране, като таксата се разпределя така: 
- 3,2 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
2.2  В размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 
лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране 
2.3  В размер на 3,9 промила върху данъчната оценка за подалите декларации по чл. 18, ал.  1 
от НОАМТЦУ, като таксата се разпределя така: 
- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
2.4  В размер на 12,00 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, 
за нежилищни и производствено-стопански имоти на физически лица, като таксата се 
разпределя така: 
- 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
2.5  В размер на 2,0 промила върху данъчната оценка за незастроени имоти на физически 
лица в регулация,  като таксата се разпределя така: 
- 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,4 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
2.6  В размер на 12,0 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, за 
недвижими имоти на юридически лица, като таксата се разпределя така: 
-     5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
-     2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
-     3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 2.7 В размер на 5,0 промила върху данъчната оценка за недвижими имоти на юридически 
лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране, като таксата се 
разпределя така: 
- 3,2 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
2.8  Наемателите на общински имоти заплащат такса битови отпадъци, както следва: 
- 7,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти; 
- 12,0 на хиляда за всички останали имоти. 
2.9 За недвижимите имоти на предприятия, фирми и граждани подали декларации  за 
определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци за 
дейност сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци до депо таксата в годишен 
размер е както следва: 
- За един брой контейнер тип „Бобър“ е 300.00 лева годишно. 
- За един брой кофа  е 100.00 лева годишно. 
-           За останалите дейности таксата се определя на база отчетната стойност или данъчната 
оценка на имотите и промилите заложени в т 2. 



 
3. При възникване на дефицит между събраните приходи и реализираните разходи за 

дейностите по събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) и 
чистота на териториите за обществено ползване, същият ще бъде покрит с финансови 
средства от местни приходи. 

 
 
Приложения:  

1. Приложение № 1 - План-сметка за планираните постъпления и разходваните средства 
за такса битови отпадъци за 2022 година на Община Георги Дамяново 

2. Предложение от Кмета на Община Георги Дамяново за приемане на план-сметка 
включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и 
почистване на площи за обществено ползване и определяне размера на промилите за 
такса битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 2022 година. 

 
  
 
 
  
 
НИНА ПЕТКОВА 
Кмет на Община Георги Дамяново 
 
Съгласувал:  
Радослав Найденов – зам.-кмет на Община Георги Дамяново 
  
Изготвил: 
Гергана Филипова – Главен счетоводител в Община Георги Дамяново 


