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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕДЕЛИНО 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане 

в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на 

територията на община Неделино за 2021г. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, включително 

разделно, транспортирането и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 

отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване  

в населените места от общината (чл. 62 от ЗМДТ).  

План-сметката служи за определяне на размера на такса битови отпадъци, съгласно 

заложените в нея относими за календарната година разходи, за извършване на дейности по 

предоставяне на услугите. 

Проектът на План-сметката, за разходите на дейностите по предоставяне на услугите 

по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2021г., на Община Неделино, е  

http://www.nedelino.bg/
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разработен  по досега действащия  ред и в съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 

от ЗМДТ и чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Неделино. 

 

В сила от 2022 год., план-сметката ще се изготвя по образец и ред, определени с 

Наредба на Министерския съвет (чл. 66, ал.3,т.1от ЗМДТ), която съгласно разпоредбата 

на § 20  от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение  на 

ЗМДТ ( в сила от 01.01.2019г.), ще се приеме в срок до 31 март 2021 год. 

 

 

При разработването са взети предвид и ангажиментите на общината по  Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), както и анализа за реално извършените разходи през 

настоящата година. 

 

В резултат на извършен анализ на разходите по управление на битовите отпадъци в 

община Неделино, в проекта на План-сметката за 2021г. /Приложение №1/, са предвидени 

разходи в размер на  274 944 лв. Тези средства са разпределени по дейности както следва: 

 

1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други 

инсталации и съоръжения за третирането им в размер на 127 234 лв. 

Планираните разходи в тази дейност включват: 

- 56 654 лв. – за трудови разходи т. е. средства за работни заплати и осигурителни 

вноски. Тези разходи са разчетени съгласно предвиденото увеличение на 

минималната работна заплата от 610 на 650 лева. за 2021г. и се отнасят за  

дейност  623 „Чистота“.  

- 47 892 лв. – за горива, масла и др. Тези разходи са изчислени на база километри, 

съгласно утвърдените маршрути за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци, разходна норма на гориво за автомобилите извършващи тази дейност; 

- 22 688 лв.  – за издръжка ( материали, разходи за застраховки, данъци и такси). 

 

2. Осигуряване на специализирана техника за транспортиране и съдове за 

временно съхранение на битовите отпадъци – 102 869.04лв. 

Месечната погасителна вноска  за 2021г. е 8 572.42лв. на безлихвен заем от 

ПУДООС за проект „Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране 

на ТБО на територията на община Неделино“ в размер на 348 654 лв.  

Сумата от 102 869.04лв. по проекта на План-сметката за 2021г.,  ще бъде 

предвидена в капиталовата програма за 2021г. 

 

3. За обезвреждане и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

са предвидени разходи в размер на 133 710 лв. 

Планираните разходи са както следва: 

 

- 17 923лв. за такса депониране на битови отпадъци на Регионалното депо. 

Предвидена е такса 33,87 лв/т, съгласно писмо с вх.№08-00-48/30.10.2020г. от Община 

Мадан,  и справка за  финансови параметри за РДБО от Община Мадан. 

 

 - 43 392 лв. за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Тези 

разходи са разчетени на база предвиденото увеличение на отчисленията - от 69 лв/т  на 82 

лв/т за 2021 г. 



3 
 

 

 - 3 037 лв. за обезщетения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, 

изчислени на база ед. цена на тон - 5,74 лв./т и прогнозно годишно количество битови 

отпадъци за крайно обезвреждане, чрез депониране на Регионално депо. 

- 69 358лв. - разходи за сепариране  на смесени битови отпадъци на инсталация за 

предварително третиране и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

или биоразградими отпадъци, изградени на РД за ТБО Мадан. 

 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, 

предназначени за обществено ползване – 14 000 лв.  

Планираните разходи са: 

- 4 000 лв.- почистване на улици, площади, паркове, гробищни паркове и зелени 

площи.  

- 4 000 лв. – почистване на сервитутни зони на общински пътища от битови и 

строителни отпадъци. 

- 2 000 лв. -  почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при 

необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване. 

- 1 000 лв. – за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 

населените места /паркове, градини, зелени площи/ - почистване, пръскане и косене на 

трева. 

- 3 000 лв. – почистване на дъждоприемни шахти и канали, почистване на речните 

корита и дерета в рамките на населеното място. 

На територията на Регионално депо за битови отпадъци (РДБО) гр. Мадан, се 

реализира проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Мадан, 

Златоград и Неделино“. Изграждането на обекта е финансирано по оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г. Крайният срок за въвеждане в  експлоатация на двете 

инсталации е 31 май 2020 год.  

С реализацията на проекта, общините Мадан, Златоград и Неделино ще използват 

изградената инфраструктура и доставеното към нея мобилно експлоатационно 

оборудване, с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за управление 

на отпадъците на регионален принцип и постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗУО. 

В тази връзка, в проекта на План-сметката за дейността обезвреждане и третиране на 

битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, освен разходите за такса депониране, 

обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО, ( увеличени от 69лв/т на 82 лв/т за 

2021г.), са заложени разходи за експлоатация на инсталацията за предварително третиране 

на отпадъците и компостиращата инсталация, след въвеждането им в експлоатация. 

  

В проекта на План-сметката се залагат разходи за експлоатация на инсталацията за 

предварително третиране, в размер на 69 358 лв.  

Осигуряването на прогнозният капацитет на инсталацията за предварително 

третиране – 5 000 т/год., обезпечава постигане на целите по чл.31, ал.1 т.1 от ЗУО, за 

трите общини. 
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На компостиращата инсталация се предвижда да се третират разделно събрани 

зелени отпадъци от озеленени общински площи, разделно събрани зелени и  

 

биоразградими отпадъци от населението и от смесения битов поток. Разделното 

събиране, транспортирането и компостирането на тези отпадъци, ще се извършва от 

оператора на инсталацията.  

 

Произведеният компост, общо  за трите общини – членове на Регионалното 

сдружение ( Мадан, Златоград и Неделино) се разпределя за всяка една община по 

процентния дял, определен с Решение на Регионалното сдружение. 

 

Осигуряването на прогнозният капацитет на компостиращата инсталация – 2 100 

т/год., обезпечава постигане на целите по чл.31, ал.1 т.2 от ЗУО за трите общини. 

Реализирането на проекта е с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна 

система за управление на отпадъците на регионален принцип и постигане на целите на 

общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО. 

Новият начин на изчисляване на такса битови отпадъци, на база количество 

отпадъци, се отлага и ще влезе в сила през 2022 г. Причина за отсрочката е планираното 

през 2021 г. от НСИ преброяване на населението, което ще уточни по-точно броя на 

ползвателите на услугите. 

Предвид тези обстоятелства, начинът на изчисляване на таксата остава на база 

досегашната основа, определена с  Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Неделино. 

 

Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2021г. 

 

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2021 год. са 276 544.27лв., в 

т.ч.:  

- от облог – 149 911.06 лв. 

- от недобор – 126 633.21 лв.   

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам   Общински съвет – Неделино да приеме 

следното: 

 

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.66, ал.3, т.2, от Закона за 

местните данъци и такси, и чл.20 от Наредба за  определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, 
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РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява План-сметка на разходите по събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения, 

както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

община Неделино за 2021г., в размер на 274 944 лв., съгласно Приложение 1, 

което е неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

 Приложение: 

 

1. Проект на план-сметка за необходимите разходи за 2021г. ., / Приложение 1/. 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Боян Кехайов 

Кмет на община Неделино 
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Приложение 1 

Проект на ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И  ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

І. РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

ИМ ДО ДЕПА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО 

ИМ. 

 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

І. 

 

Трудови разходи /Дейност 623 Чистота/  

1.1 Средства за работни заплати 47 520 

1.2 Осигурителни вноски  9 134 

  

Събиране и транспортиране на  битови отпадъци до депа или 

други инсталации и съоръжения за третирането им 

 

 

2. Горива, масла и др. : 

 

 

2.1 Гориво - специализиран автомобил МАН СВ0653КС 

 

15 346 

2.1.1 Двигателно масло за МАН СВ0653КС 1000.00 

2.1.2 Хидравлично масло за МАН СВ0653КС 600.00 

2.1.3 Течност адблу за МАН СВ0653КС 150.00 

2.1.4 Течност за чистачки  /за двете коли/ 100.00 

2.1.5 Антифриз   240.00 

2.2 Гориво - специализиран автомобил МАН СА3018МА  23 976 

2.2.1 Двигателно масло за МАН СА3018МА 1500.00 

2.2.2 Хидравлично масло за МАН СА3018МА 800.00 

2.3. БОБКАТ  

2.3.1 Дизелово гориво за БОБКАТ 702370 /500м//чх4.00л х 1.85лв  3700 

2.3.2 Двигателно масло за БОБКАТ 702370  400.00 

2.3.3 Хидравлично масло за БОБКАТ 702370 80.00 

3. Издръжка  

3.1. Материали 19 638 

3.2. Разходи за застраховки 2429 

4. Данъци, такси и административни санкции 621 

  

ОБЩО І : 127 234лв. 

 

127 234 
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ІІ. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 

 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

ІІ. Погасяване на главница на безлихвен кредит от ПУДООС за 

проект „Оптимизиране на системата за събиране и 

транспортиране на ТБО на територията на община 

Неделино“ /348 654.00/ - 12 вн.х 8 572.42лв.месечно. 

Месечна вноска – 8 572.42лв. 

 

102 869.04 

 ОБЩО ІІ: 102 869.04 

 

102 869.04 

 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА 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 , ВКЛ.ОТЧИСЛ. 

ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО. 

 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

ІІІ. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1. Разходи за Регионално депо Мадан:  

1.1 Такса обезвреждане  на БО – 1270т/12м=105,83тх5м=529,17т х 

33.87лв.=17 923лв 

17 923 

1.2 Отчисления по чл.64 от ЗУО – 529,17т х 82.00лв.=43 392 43 392 

1.3 Отчисления по чл.60 от ЗУО – 529,17т х 5.74лв.=3 037 3 037 

1.4. Разходи за инсталацията за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци и на инсталация за компостиране, 

на разделно събрани  зелени и/или биоразградими отпадъци, 

изградени на територията на РД за ТБО-Мадан. 

69 358 

  

ОБЩО ІІІ: 133 710 лв. 

 

 

133 710 

 

 

ІV. РАЗХОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ. 
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№ 

 

Разходи: План 2021г. 

ІV. Чистота на териториите за обществено ползване 

 

 

1.  Почистване на улици, площади,паркове, гробищни паркове и 

зелени площи – метене, машинно и ръчно миене, събиране и 

извозване на отпадъците. 

4000 

2. Почистване на сервитутни зони на общински пътища от 

битови и строителни отпадъци 

4000 

3. Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при 

необходимост от допълнително почистване на територии за 

обществено ползване 

2000 

4. Обезпаразитяване  и дезинфекция на обекти от зелената 

система в населеното място /паркове, градини, зелени площи/ 

- почистване, пръскане и косене на трева. 

1000 

5. 

 

Почистване на дъждоприемни шахти и канали, почистване на 

речните корита и дерета в рамките на населеното място. 

3000 

  

ОБЩО ІV: 14 000 

 

14 000 

 

 

 

ВСИЧКО / І+ІІІ+ІV/: 274 944 лв. 

 

 

274 944 

 

 

 Сумата по т.ІІ, необходима за погасяването на главница на безлихвен заем от ٭

ПУДООС за проект „Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на 

ТБО на територията на община Неделино“ /348 654 лв./ - 12 вн.х 8 572.42 лв. месечно, ще 

бъде предвидена в капиталовата програма за 2021г. 

 

Приходи от такса битови отпадъци: 276 544.27 лв. 

 от облог – 149 911.06 лв. 

от недобор – 126 633.21лв. 

 

 

Боян Кехайов:…../п/……….. 

Кмет на община Неделино 

 

 

 

 

 


