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Д О К Л А Д  

за  

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за 

обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на 

територията на Община Смолян за 2021 г. 

 

I. Правно основание. 

Съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 и т. 2  от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет 

одобрява План-сметка на дейностите, по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

Услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които се предвиждат да се извършват на 

територията на община Смолян през 2021 г. са: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране; 

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината. 

Дейностите по предоставяне на горе посочените услуги включват: 

- 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; 

- третиране на битови отпадъци, необхванати 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; 
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- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

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

обществено ползване; 

- обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

 

II. Организиране на дейностите. 

Изпълнението на дейностите в чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в Община Смолян се 

възложени на изпълнители и са сключени съответните договори както следва: 

- Договор от 03.07.2008 г. сключен между Община Смолян и „ЕКО-ТИТАН ГРУП“ АД с 

предмет: „Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за 

ТБО в местността Теклен дол, гр. Смолян“ - при следните параметри срок на договора 

15 г. (петнадесет години) считани от 03.07.2008 г.; цена на услугата на основание чл. 4, 

ал. 1 от посочения договор, стойността за тон битов отпадък е в размер на 9,37% от 

МРЗ; 

- Договор № ПНО–ОП–16–09–10/15.09.2016 г. сключен между Община Смолян и „ЕКО-

ТИТАН ГРУП“ АД с предмет: „Избор на оператор за  експлоатация и поддръжка на 

инсталациите за сепариране и компостиране на „Регионалното депо за  твърди битови 

отпадъци – Теклен дол“ на гр. Смолян “ - при следните параметри срок на договора 5 г. 

(пет години) считани от 15.09.2016 г.; цена на услугата на основание чл. 5, ал. 2, т. 1 от 

посочения договор е 19,90 лева/тон без ДДС; 

- На 15.06.2020 г. Община Смолян обяви процедура по възлагане на обществена поръчка 

за услуга по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура с предмет: 

„Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване в община Смолян“. Процедурата не е финализирана и все още няма сключен 

договор. 

 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се използват специализирани сметосъбирачи, 

които компактират отпадъците до 4 пъти.  

През 2020 година са използвани 7 бр. специализирана техника /сметосабирачи/, 2 бр. самосвали и 

1 бр. контейноровоз. Използвани съдове общо са тип „Бобър“ – 1 927 бр., кофи - 695 бр. и 12 бр. 

контейнери, разпределени както следва: 

- за град Смолян са определени 540 места, на които са разположение - Бобри – 908 бр. + 14 бр.  кв. 

Езерово и х-ли или общо 922 бр.; кофи – 366 бр. и контейнери /4м3/ - 12 бр.; 

- в селата са налични общо - Бобри – 1005 бр. и кофи – 323 бр.  
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Периодично част от  негодните за употреба съдове се подменят. Изпълнението на тези 

мероприятия цели предотвратяване разпиляване на отпадъци в околната среда.  

 

 В обявената процедура за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистота на 

териториите за обществено ползване в община Смолян за 2021 г. са заложени следните параметри, 

които Изпълнителя да разполага като инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, както следва: 

- Съдове тип „Бобър“ 1100 л - 2200 броя; 

- Съдове тип кофа 240 л – 760 броя; 

- Съдове за пепел – 180 броя; 

- Съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки - зелени, жълти (и/или сини) 

съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за 

битови отпадъци, като се осигурява минимален общ обем на съдовете, за всеки 350 

жители - съдове с минимален общ обем 3300 л; 

- Съдове за разделното събиране, съхраняването и извозване на битови биоразградими 

отпадъци – 50 броя; 

-   Специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване 

на съдове тип „Бобър” и кофи или еквивалент – 7 бр..  

- Самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването - 3 бр., от които минимум 

1 бр. да е подходящ  за обслужване на системата за разделно събиране; 

- комбинирани багери / челни товарачи – 2 бр.; 

- Водоноска - 2 бр.. 

С цел подобряване на услугата в новата процедура е заложено увеличение на съдовете за 

смет, както и се въвежда разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

 

III. Формиране на план-сметката. 

Дейност 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране. 

 Съгласно обявената процедура себестойността на планираните разходи за 2021 г. и тяхното 

разпределение по дейности, е както следва: 
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№ Наименование мярка к-во
ед.цена 

(лева)

стойност 

(лева)

стойност 

(лева) с ддс

1 2 3 4 5 6 7

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 Сметосъбиране на твърди битови отпадъци тон 12 000 10 120 000 144 000

2 Сметоизвозване на твърди битови отпадъци тон 12 000 140 1 680 000 2 016 000

3

Събиране и извозване със самосвали (товарни 

автомобили) на градински отпадъци, сгурия от 

отопление през зимния сезон и други отпадъци

тон 2 500 56 140 000 168 000

4
Разделно събиране и извозване на отпадъци от 

опаковки - хартия, пластмаса, метал, стъкло и др.
тон 300 140 42 000 50 400

5
Разделното събиране, съхраняването и извозване на 

битови биоразградими отпадъци
тон 500 180 90 000 108 000

Сметосъбиране и сметоизвозване 2 072 000 2 486 400  

 

Дейност 2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и обезпечения по 

чл. 60 и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

  Планираните разходи за 2021 г. и тяхното разпределение по дейности е съобразено с реално 

извършените разходи през изминалата 2020 г. година, както и с допълнителните отговорности на 

общината, вменени с чл.19, ал.3 и чл.31, ал.1  на Закона за управление на отпадъците.  

Дейността по третиране на битови отпадъци и тяхното обезвреждане се изпълнява от „ЕКО-

ТИТАН ГРУП“ АД на основание сключен договор от 03.07.2008 г. с предмет: „Третиране на 

твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за ТБО в местността Теклен дол, гр. 

Смолян. На основание чл. 4, ал. 1 от посочения договор, стойността за тон битов отпадък е в 

размер на 9,37% от МРЗ. При МРЗ за 2021 г. в размер на 650 лв. следователно цената за 

депониране на тон отпадък е в размер на 60,91 лв. с ДДС. Предстои подписване на споразумение 

между Община Смолян и Изпълнителя за намаляване на цената, като по предварителни разговори 

тя ще бъде в размер на 30 лв. с ДДС. Тази стойност е използвана при изчисляване на тази 

позицията в план-сметката. 

Към настоящата дейност се отнася и третиране на отпадъците в сепариращата и 

компостираща инсталации. Съгласно договор № ПНО–ОП–16–09–10/15.09.2016 г. сключен между 

Община Смолян и „ЕКО-ТИТАН ГРУП“ АД цена на услугата за сепариране е в размер на 19,90 

лева/тон без ДДС. 

Предвижда се завишаване на разходната част на план-сметката за 2021 г., което се дължи на 

сключените договори и промяната на стойността спрямо минималната работна заплата (МРЗ за 

2021 г. е в размер на 650 лв.) и увеличения размер на отчисленията за депониране на отпадъците 

по чл. 64 от ЗУО от 36 лв. за 2016 г., 40 лв. за 2017 г., 45 лв. за 2018 г., 57 лв. за 2019 г., 69 лв. за 

2020 г. и 95 лв. на тон депониран отпадък за 2021 г., съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 год., за 

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

при депониране на отпадъците. 
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В таблицата по-долу са представени обобщените количества отпадъци по отпадъчни потоци: 

Таблица 1. Количества депонирани отпадъци през 2016г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. (месец 

септември) включително / в тона/: 

месец 

2016г. 2017г. 

Б.О П.О С.О ОБЩО: БО ПО СО ОБЩО: 

януари 1 040,24 51,610 32,500 1 124,35 212,03 83,00 11,96 306,99 

февруари 1 069,84 130,220 31,200 1 231,26 468,16 109,06 57,06 634,28 

март 1 160,59 38,890 0 1 199,48 625,51 130,94 60,20 816,65 

април 1 236,02 79,130 20,320 1 335,47 479,61 133,26 56,02 668,89 

май 1 198,79 112,00 13,810 1 310,79 571,91 134,60 68,82 775,33 

юни 1 187,52 122,060 33,150 1 342,73 615,58 87,02 55,98 758,58 

юли 1 300,41 68,070 38,150 1 406,63 1 019,26 119,66 40,26 1 179,18 

август 1 367,90 102,480 0 1 470,38 1 112,82 98,26 72,36 1 283,44 

септември 1 288,12 64,250 192,200 1 544,57 989,36 68,00 24,64 1 082,00 

октомври 1 126,04 68,460 235,67 1 430,17 955,87 106,26 16,360 1 078,49 

ноември 461,87 109,920 569,760 1 141,55 795,44 106,5 84,56 986,5 

декември 402,54 88,340 138,360 629,24 564,81 41,08 112,2 718,09 

Общо: 12 839,88 1035,430 1 305,120 15 166,62 8 410,36 1 217,64 660,42 10 288,42 

  

 

месец 

2018г. 2019г. 

Б.О П.О С.О ОБЩО: Б.О П.О С.О ОБЩО: 

януари 710,550 123,7 0 834,25 385,07 35,48 0 420,55 

февруари 460,600 74,6 8,8 544,00 566,10 30,74 10,16 607,00 

март 758,970 67,12 32,84 858,930 516,70 50,12 57,80 624,62 

април 776,940 74,62 16,6 868,160 682,71 21,92 13,44 718,07 

май 873,210 61,9 26,68 961,790 614,87 89,48 53,34 757,69 

юни 762,970 62,42 64,52 889,91 588,70 67,96 65,66 722,32 

юли 654,01 68,12 51,44 773,570 673,02 162,40 232,96 1068,38 

август 718,930 54,48 7,760 781,270 659,82 52,11 72,32 784,25 

септември 628,03 44,220 46,180 718,430 632,65 121,56 84,34 838,55 

октомври 737,32 90,76 14,66 842,74 686,77 97,78 108,06 892,61 

ноември 589,53 92,30 34,68 716,51 606,99 95,56 89,38 791,93 

декември 478,71 43,46 4,56 526,73 512,90 20,62 81,66 615,18 

Общо: 8 149,77 857,70 308,7 9 316,19 7 126,30 845,73 869,12 8 841,15 

месец 
2020г. 

Б.О П.О С.О ОБЩО: 

януари 671,96 120,80 1,18 793,94 

февруари 638,12 140,66 8,40 787,18 

март 694,63 60,54 9,40 764,57 

април 719,51 53,18 22,86 795,55 

май 649,56 41,16 6,76 697,48 

юни 679,05 80,54 0 759,59 

юли 674,79 64,16 5,32 744,27 
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Таблица 2. Количества сепарирани ТБО за Община Смолян /в тона/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Влияние на размерът на такса битови отпадъци оказват отчисленията по чл.64 от ЗУО. В 

таблицата по-долу са отразени отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по години: 

Таблица 3. Размер на такса депониране и размер на отчисленията по чл.60 и чл. 64 от ЗУО по години. 

година 

К - во 
депонирани   

отпадъци  

/тон/ 

такса депониране 
на БО 

Обезщетение по 
чл.60 от ЗУО 

Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

ОБЩО             

/ лв. / 

лв./т 
Стойност 

/лв./ 
лв./т 

Стойност 

/лв./ 
лв./т 

Стойност 

/лв./  

2013 19 442,63 7,75 150 680,40 3,12 54 701,86 15,00 262 989,75 468 372,01 

2014 18 672,11 8,50 158 712,94 3,12 57 940,29 22,00 408 544,18 625 197,41 

2015 17 841,13  13,50 238 315,21 3,12 55 357,88 28,00 496 801,48 790 474,57 

2016 15 166,62  17,50 265 415,85 3,12 47 053,87 36,00 542 929,32 855 399,04 

2017 10 320,85  17,50 180 614,88 1,60 16 513,36 40,00 412 834 609 962,24 

август 673,76 62,74 0 736,50 

септември 690,44 56,44 6,4 753,28 

октомври     

ноември     

декември     

Общо: 6 091,82 680,22 60,32 6 832,36 

месец 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

януари 911,8 641,66 975,7 693,26 986,46 

февруари 822,74 853,6 670.52 1020,44 977,52 

март  1 000,72 1055,38 1031,12 1034,72 

април  806,26 993,7 964,58 1079,12 

май  949,38 1059,18 1021,8 1034,74 

юни  880,16 976,96 900,26 1093,2 

юли  963,04 1112,64 1174,58 1050,6 

август  1 058,72 1178,16 1078,96 1106,88 

септември  978,98 951,06 1050,48 1149,94 

октомври  988,78 1172,34 1075,04  

ноември  922,3 972,94 926,4  

декември  819,34 882,02 928,9  

Общо: 1 734,54 10 862,92 12 000,6 11865,82 9513,18 
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2018 9 316,28 19,40 180 735,83 1,60 14 906,05 45,00 419 232,60 434 138,65 

2019 8 841,15 20,62 182 304,51 1,60 14 145,84 57,00 503 945,55 700 395,90 

2020* 6 832,36 57,16 390 537,70 1,60 10 931,78 
95,00 

69,00 
528 582,40 930 051,87 

2021** 9 000 30*** 270 000 1,60 14 400 95,00 855 000 1 139 400 

*Стойностите за 2020 г. са до м. септември вкл..; 

**Отчисления по чл.64 до м. март 2020 г. вкл. са в размер на 95 лв./тон. След решение на МОСВ от м. април отчисленията са 

намалени на 69 лв./тон отп.; 

*** Стойността е по-предварителни преговори. 

Резултатите от направения анализ за количеството генерирани отпадъци на територията на 

Община Смолян през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 година, показват занижения на 

количеството депонирани отпадъци /таблица 1/ за крайно обезвреждане на Регионалното депо, 

спрямо предходните години. 

Прогнозно за 2021 г. приемаме, че количествата отпадъци за депониране ще бъдат максимум 9 000 

т., а количеството на сепарирани отпадъци в размер на 12 000 т. 
 

 Дейност 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината. 

Съгласно обявената процедура себестойността на планираните разходи за 2021 г. и тяхното 

разпределение по дейности, е както следва: 

№ Наименование мярка к-во
ед.цена 

(лева)

стойност 

(лева)

стойност 

(лева) с ддс

1 2 3 4 5 6 7

1
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене
дка 15 000 15 225 000 270 000

2
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене
м2 340 000 1 170 000 204 000

3 Уборка дка 15 000 4 60 000 72 000

4 Почистване на улични оттоци бр. 600 55 33 000 39 600

5 Почистване на нерегламентирани замърсявания м3 700 70 49 000 58 800

6 Почистване на уличните платна от нанос и кал м2 60 000 2 120 000 144 000

Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване
657 000 788 400

 

В таблицата по-долу по години е представена информация за приходите и разходите от такса 

битови отпадъци.  

Таблица 3. Приходи от такса битови отпадъци по години. 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2 169 491 2 279 571 2 687 042

Такса депониране и 

разрешителни за СО и ПО
82 341 126 182 139 769

ОБЩ ПРИХОД ЗА ПЕРИОДА 2 251 832 2 405 753 2 826 811 4 761 000

4 761 000

Общ Приход от такса "Битови 

отпадъци"
2018 г. 2019 г.

2020 г. /приход 

към 31.10.2020 

г./

Плануван приход 

за 2021 г.
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Таблица 4. Разходи от такса битови отпадъци по години. 

Депониране

Сепариране

Обезщетение по чл.60 от ЗУО

Отчисления по чл.64 от ЗУО 419 233 503 071 528 582 855 000

Поддържане чистотата на местата 

за обществено ползване
362 540 610 459 241 428 788 400

14 906 14 121 10 932 14 400

216 883 171 669 224 887 270 000

309 026 332 586 245 344 346 800

Общ Разход от такса "Битови 

отпадъци"
2018 г. 2019 г.

2020 г.                                                       

/разход към 

30.09.2020 г./

Плануван разход 

за 2021 г. 

Сметосъбиране и сметоизвозване 1 464 831 1 361 848 1 508 587 2 486 400

 

Съобразно цитираните норми и направения анализ, се предлага следното разпределение на 

средствата за дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията 

на Община Смолян през 2021 г. (Приложение № 1. План-сметка): 

 

IV.  Размер на такса битови отпадъци за 2021 г. 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса битови 

отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на 

услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други 

съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се 

определя за всяка услуга поотделно, респ. таксата за битови отпадъци се състои от три 

компонента, включващи цената на съответните услуги. 

В предложението за промяна на Наредбата №2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в Община Смолян, предвижда размера на таксата, да бъде в 

следните размери: 

 Вид на прихода Размер на 
промила  

Такси за услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места: 
І. к.к. ПАМПОРОВО  

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.:  

1. за събиране и сметоизвозване; 2,0‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.  

1,4‰ 

 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,7‰ 

 

Физически лица и юридически лица за нежилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка за 

физически лица, и пропорционално върху по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност за 

юридическите лица, в т.ч.:  
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1. за събиране и сметоизвозване; 2,16‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.; 

1,54‰ 

 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,9‰ 

 

ІІ. ЗА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА, РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ, ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА 

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.:  

1. за събиране и сметоизвозване; 1,72‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО. 

1,22‰ 
 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,66‰ 

 

Физически и юридически лица за нежилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка за 

физически лица, и пропорционално върху по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната 

стойност за юридическите лица , в т.ч.:  

 

 

 

1. за събиране и сметоизвозване; 1,94‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО. 

1,4‰ 

 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,76‰ 

 

ІІІ. ЗА ГРАД СМОЛЯН  

Физически лица и юридически лица за жилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка, в т.ч.:  

1. за събиране и сметоизвозване: 1,50‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО. 

1,05‰ 

 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,55‰ 

 

Физически и юридически лица за нежилищни имоти, пропорционално върху данъчната оценка за физически 

лица, и пропорционално върху по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност за юридическите 

лица , в т.ч.:  

1. за събиране и сметоизвозване; 1,72‰ 

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или други инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО.   

1,22‰ 

 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване; 
1,66‰ 

 

V. ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ С УСТАНОВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪДОВЕ, 

НА БАЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ „ПРИЛОЖЕНИЕ № 1“ 

за ползване на 1 контейнер „Бобър” – годишно 4 500 лв. 

Забележка: Таксата за определяне на база количество се определя след подадено заявление, в срок по ЗМДТ. 

Честотата на сметосъбиране за нежилищни имоти с установено ползване на определени съдове е един път седмично. 

 

Поради увеличения размер на отчисленията за депониране на отпадъците по чл. 64 от ЗУО, 

е заложено увеличение на общия промил с 0,2 ‰ спрямо предвижданията за промяна на 95 лв. на 

тон депониран отпадък за 2021 г., съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 год., за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъците. 

След направен анализ на формираното количество битов отпадък от селата и начисленията 

за домакинствата се констатира, че разхода за формираното количество не може да се покрие от 

събраните средства от такса битови отпадъци от селата. В Наредбата №2 за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян е предложено промяна 

на промила на селата от 3,9‰ за физически и юридически лица за жилищни имоти, на 4,6‰;  и от 

4,4‰ за физически и юридически лица за нежилищни имоти, на 5,1‰. 

В Наредбата №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

Община Смолян е предложена промяна и на стойността за ползване на 1 контейнер „Бобър” – 

годишно от 1 500 лв. на 4 500 лв..  

Себестойността за ползване на 1 контейнер „Бобър” – годишно е определена на база действащи 

договори, както следва: 

№ Параметър
мерна 

единица

единична 
стойност

Стойност за 
1 бр. съд

1 Обем на съда м3 1,10 1,10

2 Обемно тегло тон 0,30 0,33

3 Честота на сметосъбиране седмица 1,00 52,00

4 Сметосъбиране лв/т с ДДС 12,00 205,92

5 Сметоизвозване лв/т с ДДС 168,00 2882,88

6 Сепариране лв/т с ДДС 23,88 409,78

7 Депониране и съхранение на битови отпадъци лв/т с ДДС 30,00 257,40

8 Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците-1,6 лв. лв. 1,60 13,73

9 Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 95 лв. лв. 95,00 815,10

4 584,81 лв.

Анализ на себестойността на 1 бр. съд тип "Бобър"

Общо стойност на 1 бр. Съд

 

 

С уважение, 

Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 


