
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 216 

от 30.12.2022 г. 

 

Приемане на План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване” за 2023 г. и определяне на размера 

на „Такса битови отпадъци” за 2023 г., на територията на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от 

Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услуги в 

община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване“ за 2023 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Одобрява размера на такса „Битови отпадъци“ за 2023 г., съгласно 

Приложение № 2.  

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

30.12.2022 г., Протокол № 19, т. 1, ДЗО – 228/29.12.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ПЛАН – СМЕТКА 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2023 Г. 

 

I. ПРИХОДИ 

 

№ Вид приходи План 2023 г. 

1. Преходен остатък към 31.12.2022 г. – ТБО 0.00 

2. Приходи от такса битови отпадъци през 2023 г. 938 954.00 

 ОБЩО ПРИХОДИ:  938 954,00 

 

 

II. РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ДЕВИН И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО В 

С.БАРУТИН ЗА ДЕПОНИРАНЕ. 

 

№ Вид разход План 2023 г. 

1. Трудови разходи 204 350,00 

1.1. Средства за работни заплати 162 660,00 

1.2. Осигурителни вноски 32 070,00 

1.3. Средства за работно облекло 2 720,00 

1.4. Други плащания и възнаграждения 6 900,00 

2. Гориво и смазочни материали 156 734,00 

3. Материали – авточасти, гуми и други 20 000,00 

4. Външни услуги 10 180,00 

5. Текущи ремонти 25 000,00 

6. Застраховки, общински и държавни данъци такси 
и лихви 

9 295,00 

7. Наеми 11 160,00 

7.1 Площадка за разделно събиране 11 160,00 

8. Административни разходи 2000,00 

8.1. Канцеларски материали и други 400,00 

8.2. Телефони 600,00 

8.3. Командировки, обучения 800,00 

8.4. Поддръжка офис техника 200,00 

II. ОБЩО 1+2+3+4+5+6+7+8 438 719,00 
 

III. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

№ Вид разход План 2023 г. 

1 Закупуване на техника и съдове за съхранение на 
отпадъци 

30 000,00 

III. ОБЩО 30 000,00 
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IV. 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. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ.64 

ОТ ЗУО. 

№ Вид разход План 2023 г. 

1. Експлоатационни разходи за регионално депо 111 600,00 

1.1. Разходи за депониране на БО – 3 100 т. * 30 лв/тон 93 000,00 

1.2. Начислено ДДС по чл. 163 а., ал.2 от ЗДДС 18 600,00 

2. Такса компостираща инсталация община Доспат 10 000,00 

3. Отчисления и обезпечения по ЗУО 304 145,00 

3.1. Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 3 100 * 95 лв. 294 500,00 

3.2. Обезпечения по чл. 60 от ЗУО – закриване и след 
експлоатационни грижи 3 100 * 3,11 лв. 

9 645,00 

IV. ОБЩО 1+2+3 425 745,00 

 

 

V. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

№ Вид разход План 2023 г. 

1. Метене на улици 19370,00 

1.1. Гориво и смазочни материали 11650,00 

1.2. Материали и резервни части 7720,00 

2. Миене на улици 3000,00 

2.1. Гориво и смазочни материали 3000,00 

3. Трудови разходи 22120,00 

3.1. Средства за работни заплати 18180,00 

3.2 Осигурителни вноски 3540,00 

3.3. Работно облекло 400,00 

V. ОБЩО 1+2+3 44490,00 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ II+III+IV+V 938 954,00 
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Определя размера на такса „Битови отпадъци“ за 2023 г. както следва: 

I. За застроени имоти, намиращи се в районите в които е 

организирано събиране и транспортиране на БО. 

 

1. За имоти на физически лица, за гр. Девин на база 

данъчна оценка на съответния имот, в т.ч: 

8%0 

1.1 - за доставка на съдове за БО 0.20%0 

1.2 -за събиране и транспортиране 3.60%0 

1.3 -за поддържане на депо за БО 3.90%0 

1.4 -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 

2 За имоти на физически лица, за останалите населени 

места на база данъчна оценка на съответния имот, в 

т.ч: 

14%0 

2.1 - за доставка на съдове за БО 0.35%0 

2.2 -за събиране и транспортиране  6.30%0 

2.3 -за поддържане на депо за БО 6.85%0 

2.4 -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 

3 За имоти на юридически лица, за всички населени 

места на база по – високата от отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 

16%0 

3.1 - за доставка на съдове за БО 0.40%0 

3.2 -за събиране и транспортиране  7.20%0 

3.3 -за поддържане на депо за БО 7.80%0 

3.4 -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 

4 За имоти на юридически лица за всички населени 

места по количество битови отпадъци – за 1 куб.м. в 

лв. 

60.00 лв. 

 За еднократно обработване на отделните видове съдове за 

БО – в лв. 

 

4.1 -кофа“Мева“ – 0,11 куб.м.  6.60 лв. 

4.2 -кофа „PVC“ – 0,12 куб.м. 7.20 лв. 

4.3 -контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. 66.00 лв. 

4.4 Промил за почистване на терени за обществено ползване, 

на база по – високата от отчетната стойност или данъчната 

оценка на имота 

0.60%0 

 

II. За имоти, които няма да се ползват през цялата 2023 г. 

1. За имоти на физически лица, за гр. Девин на база 

данъчна оценка на съответния имот в т.ч: 

4.20%0 

1.1 -за поддържане на депо за БО 3.90%0 

1.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 

2 За имоти на физически лица, за останалите населени 

места на база данъчна оценка на съответния имот, в 

т.ч: 

7.35%0 

2.1 -за поддържане на депо за БО 6.85%0 

2.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 

3 За имоти на юридически лица, за всички населени 

места на база по – високата от отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 

8.40%0 

3.1 -за поддържане на депо за БО 7.8%0 

3.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 

III. За незастроени урегулирани поземлени имоти 
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1. За имоти на физически лица, за гр.Девин на база 

данъчна оценка на съответния имот, в т.ч: 

4.20%0 

1.1 -за поддържане на депо за БО 3.90%0 

1.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 

2 За имоти на физически лица, за останалите 

населени места на база данъчна оценка на 

съответния имот, в т.ч: 

7.35%0 

2.1 -за поддържане на депо за БО 6.85%0 

2.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 

3 За имоти на юридически лица, за всички населени 

места на база по – високата от отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 

8,40%0 

3.1 -за поддържане на депо за БО 7.80%0 

3.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 

 

IV. За имоти намиращи се извън границите в които е организирано 

събиране и транспортиране на БО 

1. За имоти на физически лица, за гр. Девин на база 

данъчна оценка на съответния имот в т.ч: 

4.20%0 

1.1 -за поддържане на депо за БО 3.90%0 

1.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 

2 За имоти на физически лица, за останалите населени 

места на база данъчна оценка на съответния имот, в 

т.ч: 

7.35%0 

2.1 -за поддържане на депо за БО 6.85%0 

2.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 

3 За имоти на юридически лица, за всички населени 

места на база по – високата от отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 

8.40%0 

3.1 -за поддържане на депо за БО 7.8%0 

3.2 -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 

 

 

V. Размер на такса „Битови отпадъци“ за читалищата в община Девин 

съгласно Решение №163 от 24.10.2018 г. за 2023 г. 

 За всички населени места на база отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот в т.ч 

3.20%0 

1 - за доставка на съдове за БО 0.08%0 

2 -за събиране и транспортиране  1.44%0 

3 -за поддържане на депо за БО 1.56%0 

4 -за почистване на терени за обществено ползване 0.12%0 
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