
1 
 

 
 

 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 030429224 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 2023г. 

 

 

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. 

На основание чл.66, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 20 от Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Неделино, такса битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на 

одобрена от общински съвет  план-сметка за дейностите по предоставяне на услуги по чл. 

62 от Закона за местни данъци и такси, 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; 

➢ почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
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При разработването на план-сметката за 2023 г. са взети предвид и ангажиментите 

на общината по Закона за управление на отпадъците.  

Планираните разходи за предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ в проекта на 

План-сметката  са в размер на  432 861.00 лв. 

 

Разпределение на средствата по дейности в разходната част на План-сметката – 

Приложение 1, са както следва: 

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

тяхното третиране – 161 597.00 лв. 

1.1 Средства за работни заплати – 61 200,00 лв. 

1.2 Осигурителни вноски – 12 000,00 лв. 

1.3 Разходи за техника /горива, смазочни и др. материали/- 84 897,00 лв. 

1.4 Данъци, такси и застраховки на сметосъбирачни машини – 3 500,00 лв. 

 

2. Третиране на битовите отпадъци в инсталации и съоръжения – 271 264,00 лв. 

2.1. Депониране на битови отпадъци – 50 510,00 лв. 

2.2. Отчисления по чл.64 от ЗУО – 53 770,00 лв. 

2.3. Обезпечения по чл.60 от ЗУО – 3 249,00 лв. 

2.4. Разходи за участие в дейността на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците, за изготвяне на проект за изграждане на втора клетка на Регионално 

депо Мадан – 11 480,00 лв. 

2.5. Разходи за приемане и предварително третиране на смесени битови 

отпадъци, отделяне на отпадъчни материали /хартия, стъкло, пластмаса и 

метали/, транспортиране на остатъчния отпадък на изход на инсталацията за 

депониране на Регионално депо Мадан – 113 441,00 лв. 

2.6. Разделно събиране, транспортиране, компостиране на биоразградими 

отпадъци, производство на компост и транспортиране на остатъчен отпадък за 

депониране на Регионално депо Мадан – 5 020,00 лв. 

2.7. Начисляване на ДДС по чл.163, ал.2 от ЗДДС за дейностите по 

предварително третиране, рециклиране, компостиране и депониране на 

отпадъците – 33 794,00 лв. 

 

 Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2023г. 

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2023г. са  357 022 лв. 

 

- от облог – 260 172 лв. 

- от недобор – 96 850 лв. 

 

 

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

следното: 

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 
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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 2023г., в размер 

на 432 861,00 лв., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

 Приложение: 

 

1.  Проект на план-сметка за необходимите разходи за 2023г., / Приложение 1/. 

 

 

 

Вносител: 

Боян Кехайов 

Кмет на община Неделино 

 

 

 


