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ОТНОСНО:  Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса 
битови отпадъци в Община Смолян през 2017 година  
 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Община Смолян в съответствие с изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и Закона за местните данъци и такси, осигурява за населението услуги по 
събиране, извозване и обезвреждане на  битови отпадъци  в депо, както и дейности по 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Услугата се финансира от 
приходите от такса за битови отпадъци по ЗМДТ и тенденцията е разходите да се покриват 
със средствата набирани от тази такса. Общинският съвет следва да определи размера на 
такса битови отпадъци при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на 
общината по предоставяне на услугата. 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.18, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, на 
територията на община Смолян, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер, 
въз основа на одобрена от Общинския съвет план – сметка. Размерът на таксата се определя 
за всяка услуга по отделно и включва разходи за:  

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци,  
2. сметосъбиране и сметоизвозване,  
3. за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг  на депото за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; 

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

В предвидените разходи за дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг  на депото за битови отпадъци или други инсталации 
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и чл.64, които съгласно  чл. 20, ал.1 от НАРЕДБА No 7 
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване  и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци  размерът на отчисленията за 
обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа 
за неопасни и/или инертни отпадъци за всеки тон депониран отпадък на депата е  на 47 лв./т. 
за 2017г. , разходи по разрешителни режими, такси и други разходи свързани с изпълнение 
на строителството, разходи свързани с поддържане на дейностите по Комплексното 
разрешително.  



Във връзка с представено ценово предложение от фирма „Клинър” ООД за 
обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в община Смолян” съгласно Договор от 30.08.2006 
год. и Договор за експлоатация на регионално депо „Теклен дол” от 03.07.2008 год., 
предлагаме в план сметката за 2017 год. от такса битови отпадъци, да се предвидят следните 
разходи: 
 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване -               1 386 000 лв. 
което включва следните дейности: 

• Сметосъбиране и сметоизвизвозване от община Смолян;             
• Сметосъбиране и сметоизвозване от курортни комплекси;          
• товарене и извозване на отпадъци от пролетно почистване в община Смолян; след 
провеждане на културни мероприятия; след дейности извършвани от хора по 
Програма човешки ресурси.                                                       

2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 625 000лв. 
което включва следните дейности: 

• почистване на територии за обществено ползване; 
• почистване на регули, събиране на пясък,  почистване на общинска пътна мрежа от 
битови отпадъци, товарене и извозване на отпадъците,  съгласно чл.12, ал.1 и 2 от 
Закона за управление на отпадъците/в сила от м. юли 2012 год./;  

• почистване на нерегламентирани замърсявания. 
3. Експлоатация на Регионално депо „Теклен дол” –                             1 605 000лв. 

• депониране и обезвреждане на отпадъци/ при допълнително споразумение за 2017г. за 
намаляване на процента от 9,37 на 5% от МРЗ/; 

• сепариране;                                                                                  
• компостиране;                                                                               
• транспортиране;                                                                          
• мониторинг;                                                                                   
• отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за 

 управление на отпадъците.                                                  
4. Извършване на разделно събиране на биоразградими отпадъци–  

     60 000 лв. 
  
5. Възлагане на:              40 000лв. 

• Програма за опазване на околната среда-25 000лв.; 
• Програма за управление на утайките от градска ПСОВ –  15 000 лв.  

                                                  
ОБЩО: 3 716 000 лв. 

 
Забележка: стойностите са получени на основание МРЗ за 2017г.-460лв. 

Във връзка с гореизложеното и представено ценово предложение за 2017г. от фирма 
„Клинър” ООД, предлагаме в план-сметката за 2017 год. от такса битови отпадъци, да се 
предвидят следните разходи: 
 

� Сметосъбиране 
� Сметоизвозване  
� Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  
� Експлоатация на Регионално депо „Теклен дол”  
� Въвеждане разделно събиране на биоразградими отпадъци  
� Сепариране на твърди битови отпадъци с цел постигане на целите на 

рециклируеми битови отпадъци, на основание чл. 31 и §15 от ЗУО  



� Проектиране, изграждане и експлоатация на площадка за строителни 
отпадъци. 

� Възлагане изготвяне на Програма за управление на отпадъците, Програма 
за опазване на околната среда, Програма за управление на утайките,  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси и чл. 9 от Закона за общинските бюджети предлагам общинския съвет да приеме 
следното решение 
 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. Приема план – сметката за приходите и разходите за събиране, извозване, 
обезвреждане в депото за битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване в Община Смолян през 2017 година по Приложение. 

 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  
 
Съгласували: 
Венера Аръчкова 
Директор на дирекция «ФБСД» 
Любомир Равелов 
Директор на дирекция «ПНО» 
Изготвил, 
/инж. Д. Калайджиева/ 
Гл. експерт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА 2017г. ОТ ТАКСА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ/на основание платени средства и образувани количества от 
предходната година/ 

 Във връзка с представено ценово предложение от фирма „Клинър” ООД за 
обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в община Смолян” съгласно Договор от 30.08.2006 
год. и Договор за експлоатация на регионално депо „Теклен дол” от 03.07.2008 год., 
предлагаме в план сметката за 2017 год. от такса битови отпадъци, да се предвидят 
следните разходи: 
 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване -      1 265 000 лв. 

• Сметосъбиране и сметоизвизвозване от община Смолян              905 000лв.; 
• Сметосъбиране и сметоизвозване от курортни комплекси           200 000лв.  
• товарене и извозване на отпадъци от пролетно почистване в община Смолян; след 
провеждане на културни мероприятия; след дейности извършвани от хора по 
Програма човешки ресурси; -                                                        160 000лв. 

2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване–  
                                                                                                  570 000лв. 

• почистване на територии за обществено ползване                      450 000 лв.; 
• почистване на регули, събиране на пясък,  почистване на общинска пътна мрежа от 
битови отпадъци, товарене и извозване на отпадъците,  съгласно чл.12, ал.1 и 2 от 
Закона за управление на отпадъците/в сила от м. юли 2012 год./–100 000лв. /по 
допълнителен договор от 01.03.2007г./; 

• почистване на нерегламентирани замърсявания – 20 000 лв. 
3. Експлоатация на Регионално депо „Теклен дол”     1 464 920лв. 

• депониране и обезвреждане на отпадъци/ при допълнително споразумение за 2017г. за 
намаряване на процента от 9,37 на 5% от МРЗ/  280 000 лв. 

• сепариране                                                                                 382 000 лв. 
• компостиране                                                                              38 920 лв. 
• транспортиране                                                                         320 000 лв. 
• мониторинг                                                                                  24 000 лв. 
• отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за 

 управление на отпадъците –                                                   420 000 лв. 
4. Извършване на разделно събиране на биоразградими отпадъци–  

     60 000 лв. 
  
5. Възлагане на:              40 000лв. 

• Програма за опазване на околната среда  25 000лв.; 
• Програма за управление на утайките от градска ПСОВ   15 000 лв.  

                                                  

ОБЩО: 3 399 920 лв. 
 
Забележка: стойностите са получени на основание МРЗ за 2017г.-420лв. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА 2017г. ОТ ТАКСА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ/на основание платени средства и образувани количества от 
предходната година/ 
 
 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване -      1 386 000 лв. 
2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване–  
                                                                                                  625 000лв. 
3. Експлоатация на Регионално депо „Теклен дол” –    1 605 000лв. 
4. Извършване на разделно събиране на биоразградими отпадъци–  
     60 000 лв. 
  
5. Изготвяне на програми за опазване на околната среда и управление на 
утайките от ГПСОВ:                   40 000лв. 
                                                  
ОБЩО: 3 716 000 лв. 
 
Забележка: стойностите са получени на основание МРЗ за 2017г. - 460лв. 
 
 


