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Изх.№…………………….. 

……………………………. 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕДЕЛИНО 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на  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 2022г. 

 

 

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 2022г., на Община Неделино, е 

разработен  по до сега 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. Предвид отложеното действие на 

разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, в частта отнасяща се до 

методиката за изготвяне на План сметката за 31 март на годината, следваща 

публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в РБ 

през 2021 г., ( &15 т.3в, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обн., ДВ, бр.14 от 2021 г.) 
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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 2022г. /Приложение №1/, са предвидени 

разходи в размер на  363 337 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 154 470 лв. 

Планираните разходи в тази дейност включват: 

- 68 556 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 650 на 710 лева. за 2022 г. и се отнасят за  

дейност  623 „Чистота“.  

- 61 847 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; 

- 24 067 лв.  – за издръжка ( материали, услуги, разходи за застраховки, данъци и 

такси). 

 

 

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

са предвидени разходи в размер на 194 867 лв. 

Планираните разходи са както следва: 

 

- 26 791 лв. за такса депониране на битови отпадъци на Регионалното депо. 

Предвидена е такса 33,87 лв/т, съгласно писмо с вх.№08-00-198/09.11.2021г. от Община 

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

- 5 358 лв. Начислено ДДС по чл. 163 а, ал.2 от ЗДДС 

 

 - 75 145 лв. за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Тези 

разходи са разчетени на база предвиденото увеличение на отчисленията - от 82 лв/т  на 95 

лв/т за 2022 г. 

 - 4 540 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. 

- 68 865лв. - разходи за инсталация за предварително третиране на БО: приемане и 

предварително третиране на смесени битови отпадъци, отделяне на отпадъчни материали 

(хартия, пластмаса, стъкло и метали), транспортиране на остатъчен отпадък на изход на 

инсталацията за депониране в клетка на РД за ТБО Мадан. 

- 14 168 лв. – разходи за компостираща инсталация: разделно събиране, 

транспортиране, компостиране на зелени отпадъци, производство на компост и 

транспортиране на остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД. 
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3. 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, е 

реализиран 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.  

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 82лв/т на 95 лв/т за 

2022г.), 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 68 865 лв.  

 

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. 

 

Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2022г. 
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Очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2022 год. са 297 022.23лв., в 

т.ч.:  

- от облог – 153 448.24 лв. 

- от недобор – 143 573.99 лв.   

 

 

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

следното: 

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и 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, 

 

 

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 2022г., в размер 

на 363 337 лв., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

 Приложение: 

 

1. Проект на план-сметка за необходимите разходи за 2022г., / Приложение 1/. 

 

 

Вносител: 

Боян Кехайов 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласували: 

Димитър Стефанов 

Директор дирекция „СБТ“ и гл. архитект 

 

 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОбА 

 

 

Изготвил: 

Елеонора Докторова 

Гл. експ. „СД и Т“ 

 

 


