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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПЕЩЕРА 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от 

 

Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера 

 

ОТНОСНО: Одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса 

битови отпадъци през 2023 г. на Община Пещера 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

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

приемане на План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за 2023 година на територията на Община Пещера. 

 

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 І от Закона за местните данъци и такси. При 

определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и 

следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети 

предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

1. На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, се предлага да бъде 

обсъдена и одобрена План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г. 

Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2023 г. 

за Община Пещера и включва необходимите разходи по дейности, както следва: 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за 

третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на 

битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона 

за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ; 

 Третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените 

отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или 
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съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 

62, т. 2 от ЗМДТ  почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за 

обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ. 

План - сметката е изготвена за територията на цялата община – приложение № 1 и за 

отделните населени места в общината – Приложение № 2, като са посочени конкретните 

стойности по видове дейности. 

II. Организация на дейностите 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се 

осъществяват от служители на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” 

към Общината. Въведено е организирано сметосъбиране във всички населени места. През 

годините поетапно бе възстановена съществуващата база, закупени бяха специализирани 

сметосъбирачни автомобили, съдове за битови отпадъци.  

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на общината, 

съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ. През 2023 г. сметоизвозването от населените 

места ще се осъществява по определен маршрутен график. 

Предвидените разходи към план - сметка за 2023 г. са сума от следните разходи: 

1. Разходи за заплати, осигуровки и други плащания за персонала; 

2. Разходи за облекло ; 

3. Разходи за резервни части, гуми и материали; 

4. Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия; 

5. Разходи за външни услуги и депониране на отпадъци; 

6. Разходи за текущи ремонти; 

7. Разходи за застраховки; 

8. Разходи за винетни такси и др. ; 

9. Разходи за данък МПС; 

След проведена процедура по ЗОП, през 2020 г. е избран оператор на инсталацията за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, 

Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за 

компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините 

Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР 

Алеко Константиново, община Пазарджик. 

Важно обстоятелство във връзка с горното е, че обезпеченията по чл.60 и чл. 64 от 

ЗУО, се заплащат от избрания оператор, съгласно сключения договор и приложенията към 

него на база на обявената документация за обществената поръчка. 

Предвид на гореописаното, в план-сметката за 2023 г., Приложение № 1 и 

Приложение № 2 не са посочени стойности на отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Това 

кореспондира и с разпоредбите от договора, сключен с оператора за извършване на 

дейностите по третиране на отпадъците. 

 

III. Формиране на план – сметката 

Разходите по План-сметката за ТБО за 2023 г. са 1 933 303 лв., които отговарят на  очакваните 

постъпления през 2023 г. 

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината 

за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в 

план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. 

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2023 година е 

както следва: 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 
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отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1 

от ЗМДТ. В План-сметката са включени средствата, необходими за събиране, включително 

разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им – предвидените средства са в размер на 762 563 лв., а за 

закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци 69 290 лв. 

2. Третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените 

отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

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

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 

62, т. 2 от ЗМДТ • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Средствата са 

предвидени в размер на 687 248 лв.  

За 2023 година се предвижда да бъдат събрани 6 723 тона битови отпадъци, които да 

бъдат предадени в инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци 

6697 тона и в инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци 26 тона.  

3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени 

за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ. 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, миене, 

метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, площади и др.територии 

за обществено ползване в община Пещера; дейности свързани с почистване на гробищните 

паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, 

парковете и зони за отдих, почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в размер на 

436 741 лв. 

Средствата се планират в бюджета на Община Пещера за 2023 година съгласно 

Единната бюджетна класификация по дейност „Чистота”. 

 

IV. Определяне на годишния размер на таксата 

План-сметката за чистотата за 2023 г. е разработена на база данъчна основа и 

промилите, приети с Решение № 571/08.01.2019 г. на Общински съвет гр. Пещера при 90 на 

сто събираемост. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси, предлагам Общинският съвет гр. Пещера да приеме и одобри план-сметка за 

дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите 

отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.и да 

запази размера на таксата за битови отпадъци съгласно Решение № 571/08.01.2019 г.  

 

V. Цели, които се поставят 

С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 година. 

 

VI. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на план-сметката 

Средствата, необходими за изпълнението на предложеният план за приходите 

(Приложение № 3) и необходимите разходи на община Пещера за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. се осигуряват от целеви приходи 

от такса битови отпадъци. 
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Приложения: 

1. Приложение № 1 „План сметка на необходимите разходи за битови отпадъци 

през 2023 година – обща“ 

2. Приложение № 2 „План сметка за необходимите разходи за битови отпадъци 

през 2023 година по населени места“ 

3. Приложение № 3 „ План на очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2023 

г.“ 

4. Проект на решение 

 

 

 

С уважение, 

 

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ 

Кмет на Община Пещера 

 

Изготвил: 

Директор дирекция „ФЧР”: 

/Кръстина Андреева/ 

 

   


