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п.к.4470, гр.Белово,ул. Орфей № 4а,тел. 03581/ 27 73; fax: 03581 / 27 70, E-mail: kmet@belovo.bg 

до 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД БЕЛОВО 

Д О К Л А Д  

ОТ ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 

ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА 

ПРОМИЛИТЕ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 

ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОВО 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / внасям за разглеждане и 

приемане на План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъ-

бирането и сметоизвозването за 2023 година на територията на община Белово, както и 

определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци. Така 

направеното предложение е запазване на размера на промилите за облагане с такса 

битови отпадъци през 2023 година в община Белово. 

Правно основание: 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване , обезвреждане на битовите отпадъци 

в депа и други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите на обществено 

ползване са регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси. 

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискваният на 

член 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа са взети и изискванията на Закона за 

Управление на отпадъците. 

1. На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.13 от Наредбата за определянето и администри-

ране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово, предлагам да бъде 

обсъдена и одобрена План сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 

година.
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Приходна част на предложената план сметката   е   съгласно облога за 2023 г. в размер 

на  1 012 000 лв , в т. ч.  приходи от физически лица              364 000 лв 

    приходи от юридически лица           498 000 лв  

В план сметката е заложено и приходи от стари вземания /недобори/ в размер на 150 000 лв, 

което представлява 20% от дължимите суми. 

Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 

2023 година за гр.Белово и всички населени места в общината. Общинския съвет следва да 

определи годишния размер на таксата за битови отпадъци поотделно за всяка дейност , въз 

основа на одобрената план-сметка за необходимите разходи във връзка с извършване на 

дейностите: 

 1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

 Съоръжения за третирането им,  както  осигуряването 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 ЗУО. 

2. Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и други инсталации или 

съоръжения за оползотворяване на  битовите отпадъци, включително и отчисленията по чл.60 

и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

3. Поддържане на чистотата на  уличните платна, площадите, алеите и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

 Дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в 

депата или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване се извършва от общинското търговско дружество „Зелено строителство“. 

 Със заповед на кмета на община Белово , съгласно изискванията по чл.63 от ЗМДТ 

се определят районите, вида на услугата и честотата за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци в населените местна от общината. Дейностите се осъществяват по 

определени графици и маршрути. 

 Сметосъбирането се осъществява от два броя специализирани автомобили, 

обслужващи контейнерите тип “Бобър“ от 1,1 куб.м. и кофи от 0,110 куб.м, както и 

специализиран автомобил, обслужващ контейнери от 7 м куб.м за „зелени отпадъци“. 
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 Обслужването на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

/син-хартия и картон, жълт пластмаса и метал и зелен – стъкло/ на територията на населените 

места в състава на общината се извършва от оползотворяващата компания „ЕКОПАК 

БЪЛГАРИЯ“ АД. Третирането на събраните отпадъци се осъществява на площадка, извън 

границите на нашата територия, като количествата негодни за рециклиране отпадъци се 

транспортиран обратно  в РДБО за обезвреждане чрез депониране.  

 Финансовите средства, които предвижда общината са, както следва: 

        - Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо Пазарджик 

Закупуване на съдове - контейнери „Бобър” 1.1 куб.м                           100 000 лв 

                 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 

до Център за рециклиране  гр.Пазарджик        360 000 лв 

                 Рециклиране на битовите отпадъци        250 000 лв  

         - Почистване на улични платна , площади , алеи, зелени площи п 

                  Почистване на улици, площади, паркови  и гробищни паркове, 

                  метене, събиране и извозване на отпадъци                                       100 000 лв 

               

- Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената 

система в общината- почистване, пръскане, косене,и др.                       50 000 лв 

                              ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС                          152 000 лв 

 Съгласно разпоредбите на ЗМДТ, размерът на такса битови отпадъци за всяко 

задължено лица се определя общо и за всяка услуга по чл.62, като се разпределят 

необходимите средства за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугите по 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци, третирането им в деца или други 

съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за общество ползване. 

Водещата основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци е количеството 

битови отпадъци. Поради липсата на утвърдена методика за изготвяне на план-сметката с 

необходимите разходи за дейността и за видовете основи, които служат за определяне на 

размера на такса битови отпадъци   начина за изчисляване на размера на таксата за битови 

отпадъци в предложения проект на план сметка по чл. 66 , ал.1 от ЗМДТ е съгласно приетата и 

действаща към момента нормативна уредба, т.с. размера на таксата битови отпадъци да се 

изчислява за всяка услуга по отделно в левове пропорционално върху данъчната оценка на 

имотите на жилищните и вилните имоти на гражданите и предприятията , а за  нежилищните 

имоти на юридически лица – върху отчетната стойност на активите. На предприятията е 

предоставена и възможност да заплащат таксата според заявеното от тях количество битови 

отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхранение. Предоставена е и възможност 
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на физическите и юридическите лица, които няма да използват имота през следващата година 

да подадат декларация по образец и да бъдат освободени от част от таксата битови отпадъци. 

 При изчисляване на ТБО са използвани данни от отдел „Местни данъци и такси“ за 

имотите на физически и юридически лица на територията на община Белово към 31.10.2022 

година.  

 Имайки впредвид тежката икономическа криза , галопиращата инфлация община 

Белово приема предизвикателството независимо от увеличената минимална работна заплата 

, увеличената цена на електрическа енергия и горива и т.н. да се справи със същите 

финансови средства изразходени през 2022 година , като за целта предлага запазване на 

ставките за размера на такса битови отпадъци за 2023 година. 

 Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66 и чл. 67 

от ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,  

предоставяни от Община Белово, предлагам Общинския съвет на Община Белово да одобри  

и приеме План сметката за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за 

битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 

година, както и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 

предприятия и граждани за 2023 година , съгласно приложения проект за решение. 

 

 На основание чл.66, ал.1 от АПК проектът е публикуван на интернет страницата на 

община Белово. 

П Р Е Д Л А Г А М: 

 

 Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение. 

 

 

 

        ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ 

        КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО 

 

 

 


