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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, 
 
 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и 

утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването на територията на Община Георги Дамянво, както и определяне на размера 

на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2022 г. 

I. Правно основание 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са 

регламентирани в глава трета, раздел I - такса за битови отпадъци от Закона за местните 
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данъци и такси. Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМТД за всяка услуга 

поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и чл. 17 от Наредбата на Oбщински съвет – Георги 

Дамяново за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Георги Дамяново, предлагаме да бъде одобрена план-сметка за всяка 

дейност, включваща необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. Предлаганата 

план - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2022 г. за всички 12 

села на територията на Община Георги Дамяново. Същата включва необходимите разходи по 

дейности, както следва: 

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

други; 

• събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

• 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 64 от Закона за управление на отпадъците; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване. 

2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ Общински съвет – Георги Дамяново следва да 

определи размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. за всички населени места на 

територията на Община Георги Дамяново. 

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване 

общината е сключила договор с  фирмата „АСТОН СЕРВИЗ“ ООД, която е извършвала тази 

дейност до 12.09.2021 г., а фирма „КОМУНАЛ СЕРВИЗ“ ЕООД след тази дата. Въведено е 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Общината има и 

сключен договор с „Регионалното депо за отпадъци“ гр. Мотана за депониране и 

обезвреждане на битово отпадъци. 

Към момента в дейност „Чистота“ по утвърдена щатна численост са 7 бр., от които 5 

бр. са заети. 

На територията на всички населени места в Община Георги Дамяново са осигурени и 

се обслужват общо 600 кофи от 110 литра и 226 броя контейнери тип „бобър“ от 1100 литра. 



Предвидените разходи към план-сметка за 2022 г. са сума от следните пера: разходи за 

заплати, осигуровки и други плащания за персонала; разходи за облекло; разходи за горива, 

консумативи, вода и електроенергия; разходи за външни услуги и депониране на отпадъци; 

разходи за текущи ремонти; разходи за застраховки и др.; разходи за отчисления; разходи за 

ДДС. 

За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулярно извършване на 

описаните по-горе разходи. Не постъпването в срок на приход от такса битови отпадъци води 

до невъзможност за финансиране на разход, което в определени случаи затруднява 

функционирането и. 

По плана на приходната част: 

Към 05.11.2021 г. са събрани средства в размер на 131 572,70 лв. от ТБО, от които: 

• 64 536,52 лв. вноски по облог за текущата година или 46,35 % изпълнение на облога 

за ТБО за 2021 г., която е в размер на 142 693,67 лв.; 

• 67 036,18 лв. вноски по недобор от минали години или 13,60 % изпълнение на 

недобори от минали години в размер на 492 739,35 лв. 

До края на 2021 г. прогнозираме събраните средства от такса битови отпадъци да 

достигне 50% по облог за текущата година или 71 347 лв. Прогнозата за недобори от минали 

години е да достигне 15% или 73 911 лв. Общата сума, която смятаме, че ще съберем до 

31.12.2021 г. от ТБО е приблизително 145 258 лв. По плана на разходната част: 

Вид разходи Численост Шифър 
на § 

План 

2021 г. 

ОТЧЕТ 

31.10.2021 

ПРОГНОЗА 

31.12.2022 
Общо разходи: 5  214 536 145 730 243 828 

Заплати  01- 00 44 800 27 440 59 640 
ДОО  05- 51 5 600 3 695 6 804 

ЗОВ  05- 60 2 300 1 672 2 856 

ДЗПО  05- 80 1 226 652 1 680 

Издръжка, в т.ч.  10- 00 93 230 54 852  98 951 
облекло  10- 13 750 1 277 1 300 

материали  10- 15 2 000 235 2 000 

вода, горива  10- 16 3 000  2 320 3 000 

външни услуги, в т.ч. такса 
депониране 

 10- 20 87 480 51 020 88 651 

текущ ремонт  10-30 0 0 4 000 



 

 
 

Съгласно чл. 60 от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез 

депониране, като всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 

разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото, размера на което 

е съгласно горецитираният договор за депониране и зависи от количеството отпадък. 

Продължава увеличението на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които за 2022 г. 

са определени в размер на 69 лева/тон, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите. 

II. Проект на план - сметка за 2022 г. по чл.66 от ЗМДТ 

Съгласно чл.66 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от чл. 17 от Наредбата на Oбщински съвет – 

Георги Дамяново за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Георги Дамяново, Общински съвет – Георги Дамяново определя 

таксата за битови отпадъци в годишен размер за всяко населено място, със свое решение, въз 

основа на одобрена план-сметка за всяка дейност. 

През 2022 г. на територията на Община Георги Дамяново ще се използват следните 

съдове за събиране на битовите отпадъци: 600 броя кофи от 110 литра и 226 броя контейнери 

тип „бобър“ от 1100 литра. 

Съгласно Заповед № 343/17.12.2020 г. на кмета на Община Георги Дамяново, е 

определена периодичността за извозване на смет, както следва: 

Честотата на сметоизвозване е минимум 3 пъти месечно за кофа тип „МЕВА”и 

контейнер тип „БОБЪР” по населени места, съгласно предварително изготвен график.            

План-сметката за такса битови отпадъци за 2022 г. е разработена на базата на направен 

анализ на разходите. Планираните разходи по план - сметката за ТБО за 2022 г. са в размер на 

243 828 лв. /Приложение № 1/. Сумата необходима през 2022 г. за осигуряване на съдове за 

съхраняване на битовите отпадъци, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация на 

депата за битови отпадъци, събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

ДДС   14 580 10 204 17 730 
Отчисления по чл. 60 от ЗУО   4 000 3 517 4 107 
Отчисления по чл. 64 от ЗУО   48 800 43 698 51 060 



обществено ползване в населените места е разпределена, както следва: 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В план-сметката са включени средствата, 

необходими за събиране, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им в размер на 69 120 лв. 

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

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

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците. В План-сметката са 

включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в 

регионалното депо. Предвидените средства са в размер на 92 428 лв. 

3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. В План- сметката 

са включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на 

чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване: метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, площади и 

други територии за обществено ползване в Община Георги Дамяново; дейности свързани с 

почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в 

населените места, алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за организиране на 

кампании за почистване на населените места; противообледенителни материали за 

почистване на площада, алеите, парковете и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. Планираните средства са в размер на 78 280 лв. 

4. За ремонт на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други 

– 4 000 лв. 

Средствата се планират в бюджета на Община Георги Дамяново за 2022 г., съгласно 

Единната бюджетна класификация. 



 

III. Определяне на годишния размер на таксата 

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и 

необходимите разходи на Община Георги Дамяново за услугите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2022 г. се осигуряват от целеви приходи от такса 

битови отпадъци. 

1. Таксата битови отпадъци в Община Георги Дамяново не е променяна от повече от  

десет години.  С Решение № 136 / 23.12.2020 г. Общински съвет – Георги Дамяново одобри 

План-сметка и такса за битово отпадъци и  размер на ТБО за 2021 г., както следва: 

1.1 В размер на 5,0 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; 

- 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 

- 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

1.2  В размер на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на 

физически лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране 

Вид разходи Численост Шифър 
на § 

План 2022 г. 

Дейност „Чистота“ 7  243 828 

Заплати  01- 00 59 640 
ДОО  05- 51 6 804 
ЗОВ  05- 60 2 856 
ДЗПО  05- 80 1 680 
Издръжка, в т.ч.  10- 00 98 951 
облекло  10- 13 1 300 

материали  10- 15 2 000 

вода, горива  10- 16 3 000 

външни услуги, в т.ч.такса депониране  10- 20 89 651 

текущ ремонт  10-30 4 000 
ДДС   17 730 
Отчисления по чл. 60 от ЗУО   4 107 
Отчисления по чл. 64 от ЗУО   51 060 



1.3  В размер на 1,8 промила върху данъчната оценка за подалите декларации по чл. 

18, ал.  1 от НОАМТЦУ, като таксата се разпределя така: 

- 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 

- 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

1.4  В размер на 10,00 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; 

- 3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 

- 1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

1.5  В размер на 1,8 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; 

- 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

1.6  В размер на 10,00 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; 

-     3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 

-     1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 1.7 В размер на 4,5 промила върху данъчната оценка за недвижими имоти на 

юридически лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране, като 

таксата се разпределя така: 

- 3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 

- 1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

1.8  Наемателите на общински имоти заплащат такса битови отпадъци, както 

следва: 

- 5,5 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти; 

- 10,00 на хиляда за всички останали имоти. 

1.9 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 1. 

Видно от направените разчети и анализи по-горе, общината не може да покрие 

разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци 

и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. със събраните 

целеви приходи от такса битови отпадъци и поради тази причина е необходимо нейното 

повишаване за 2022 г.  

2. В тази връзка предлагам Общински съвет – Георги Дамяново да одобри 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. 19, ал.  5 
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. 

 

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет 

определя размера на таксите при спазване на следните принципи: 

„1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси. “ 

Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМТД размерът на таксата може и да не възстановява пълните 

разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общински съвет реши, 

че това се налага за защита на обществения интерес. 

Съгласно чл.8, ал. 4 от ЗМДТ в случаите, когато размерът на таксите не възстановява 

пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и 

размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

Планираме събираемостта на таксата за битови отпадъци за 2022 г. да е около 55 %. 

За да се получи реална план-сметка за 2022 г., при подобряване на събираемостта 

предлагам да бъдат използвани като база данни следните проценти - 70 % събираемост от 

населението и 39 % събираемост от фирми за облога от текущата година и 17 % събираемост 

за недобори от минали години. 

Очакваните постъпленията от ТБО за 2022 г., изчислени при промемен размер на 

промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в 

размер на 96 500 лв. Планираме за недобори от минали години да съберем 89 000 лв., или 

общо 186 000 лв. Остатъкът в размер на 57 828 лв. предлагам да бъде дофинансиран за сметка 

на общинските приходи. 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План- 

сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план - сметка за 

2022 г., съгласно Приложение 1 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите 

лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и 



възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в 

деловодството в сградата на Община Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул. 

„Единадесета“ № 2, или на електронна поща: gd3470@mail.bg. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона 

за местните данъци и такси, чл. 17 от Наредбата на Oбщински съвет – Георги Дамяново за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Георги Дамяново, предлагам Общинският съвет – Георги Дамяново да приеме и 

одобри план-сметка за разходите за такси битови отпадъци за 2022 г., съгласно приложения 

проект за решение и Приложения - № 1. 
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