
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Николай  Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

ОТНОСНО: Одобряване на 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. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Смолян в съответствие с изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и Законът за местните данъци и такси, осигурява на населението услуги 

по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо, както и дейности 

по поддържане чистотата на територията за обществено ползване. Услугата се 

финансира от приходите от такса за битови отпадъци по ЗМДТ и тенденцията е 

разходите да се покриват със средствата набрани 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. 

Съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 и т. 2  от Закона за местните данъци и такси, 

Общинският съвет одобрява План-сметка на дейностите, по предоставяне на услугите 

по чл. 62 от същия закон, включваща необходимите разходи за : 

- 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. 

  За начина на формиране на необходимите средства заложени в план-сметка е 

извършен анализ (доклад), който е представен като приложение към настоящата 

докладна записка. 
 



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

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

такси предлагам общинският съвет да приеме следното проектно - 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Одобрява 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 2021 година по Приложение 1. 

 

 

Николай   Мелемов /П/ 

Кмет на община Смолян 

 

 


