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ОБЩИНА ДЕВИН 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ДЕВИН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Здравко Иванов 

Кмет на община Девин 

ОТНОСНО: 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. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Годишния размер на такса битови отпадъци за населените места на 

територията на община Девин за 2023 г. следва да бъде определен с решение на 

Общински съвет – Девин, въз основа на одобрена План – сметка за всяка една от 

дейностите по чл. 62 от ЗМДТ. 

В тази връзка и на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, предлагам на Вашето 

внимание План – сметка за 2023 г., включваща необходимите разходи за: 

- Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането 

им; 

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 

контейнери, кофи и други; 

- 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, 

включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

I. Анализ на разходите по видове дейности. 

1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им. 
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Събирането на отпадъците на територията на общината през 2023 г. ще се 

извършва ежедневно от два сметосъбирачни екипа на база ежемесечно изготвяни 

графици съгласно Заповед № РД-09-501 от 26.10.2022 г. за определяне границите 

на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ и честотата на 

сметоизвозване на територията на община Девин. Товаренето на събраните 

количества битови отпадъци от населените места ще се извършва чрез комбиниран 

багер на претоварна станция „Забрал“ и чрез изградения улей в м. Погребите на 

специален тежкотоварен автомобил, марка „ RENAUT“, с който ще бъдат превозвани 

до регионално депо в с. Барутин. Разделно събраните количества отпадъци от 

опаковки ще се сепарират и съхраняват на площадката за разделно събиране, след 

което ще бъдат предадени на фирмата за оползотворяване, с която общината има 

сключен договор. 

Планираните парични средства за тази дейност са в размер на 438 719 лв. 

включващи разходите за трудови възнаграждения, задължителни осигуровки, 

обезщетения и средства за работно облекло на личния състав от отдел „Чистота“, 

както и всички разходи необходими за изпълнение на дейностите по събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци и разделно събраните отпадъци от опаковки 

на територията на общината – за материали, ремонти, такси, данъци, технически 

прегледи, външни услуги, наеми, гориво–смазочни материали. 

2. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци. 

Съдовете за събиране и съхранение на отпадъците, разположени на 

територията на общината, са елемент от изградената система за сметосъбиране и 

сметоизвозване. Част от тези съдове са силно амортизирани и негодни за 

експлоатация, което създава предпоставки за неефективното функциониране на 

системата. 

На база постъпилите заявления за предоставяне на съдове за битови 

отпадъци от жителите на община Девин и населените места от общината, и 

прогнозни количества за необходимостта от такива, за 2023 г. планираните парични 

средства са в размер на 30 000 лв. 

3. 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, включително отчисленията по чл.60 и 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

Размера на необходимите парични средства за обезпечаването на тази 

дейност е функция от количеството на битовите отпадъци, които следва да се 

депонират през 2023 г. 
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Депонирането на един тон отпадък през 2023 г. ще струва на общината 

134,11 лв., което включва експлоатационните разходи на регионалното депо в 

размер на 36 лв., обезпечението по чл. 60 от ЗУО в размер на 3,11 лв. и 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО в размер на 95 лв. При прогнозно количество от 3100 

т. отпадък за депониране през 2023 г., ще са необходими 415 745 лв.   

На основание на Решение № 3 от 28.09.2021 г., т.5 на Общото събрание на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Доспат, включващо 

общините Доспат, Борино, Девин, Сърница и Сатовча, разходите за Компостираща 

инсталация ще се поемат солидарно от всички общини. Предвидените средства са в 

размер на 10 000 лв. 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване. 

Планираната сума от 44 490 лв. следва да покрие разходите свързани с 

измиването и машинното измитане на тротоарите, пешеходните зони и уличните 

платна. Останалите дейности по почистването и поддръжката на териториите за 

обществено ползване, ще се осъществява с личен състав от отдел „Поддръжка 

територии и общинска собственост“ на ОП „БКС-ДЕВИН“, както и наети лица по 

оперативни програми за временна заетост, и такива които получават помощи по чл. 

9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

Така формираните преки разходи по видове дейности за 2023 г. възлизат на 

938 954 лв. 

Прогнозното годишно задължение „Такса битови отпадъци“ за 2023 г. е на 

база годишното задължение за 2022 г., включва облог в размер на 868 954 лв. и 

недобор от минали периоди в размер на 408 425 лв., като събираемостта към 

01.11.2022 г. е в размер на 723 168 лв., от които 654 671 лв. за текущия облог и 68 

497 лв. за недобор от минали периоди. 

II .Годишен размер на такса битови отпадъци за 2023 г. 

Последните законодателни промени, свързани с определянето размера на 

„Такса битови отпадъци“ за задължените лица, са регламентирани в Закона за 

изменение и допълнение на ЗМДТ и обнародван в ДВ БР.88/2014 г., изменен и 

допълнен с ДВ БР.98/2018 г., изменен и допълнен относно влизането в сила от първи 

януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от 

преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

с ДВ бр. 14/2021 г. В тази връзка предлагам размера на „Такса битови отпадъци“ за 

2023 г. да се определи по досегашния ред както следва: 

1. За имоти на физически лица в гр. Девин и населените места: 
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1.1. За застроени имоти, намиращи се в районите, в които е организирано 

събиране и транспортиране на БО, в пълен промил по населени места, на база 

данъчната оценка на имотите; 

1.2. За имоти, намиращи се извън границите на районите, в които е 

организирано сметосъбиране съгласно Заповед № РД-09-501 от 26.10.2022 г. и 

такива, които няма да се ползват през цялата 2023 г. и е подадена декларация – 

образец от собственика или ползвателя до края на 2022 г., в промил за дейностите 

поддържане на депо за БО и почистване на териториите за обществено ползване, по 

населени места, на база данъчната оценка на имотите; 

1.3. За незастроени урегулирани поземлени имоти, в промил за дейностите 

поддържане на депо за БО, и почистване на териториите за обществено ползване, по 

населени места, на база данъчната оценка на имотите. 

2. За имоти на юридически лица за всички населени места: 

2.1 За застроени имоти, намиращи се в районите, в които е организирано 

събиране и транспортиране на битов отпадък  

2.1.1 За неподалите декларация по чл. 22, ал. 1 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Девин, в пълен промил на база по–високата от отчетната стойност или данъчната 

оценка на имота; 

2.1.2. За подалите декларация по чл. 22, ал. 1 от Наредбата за определянето 

и администрирането на месните такси и цени на услуги в община Девин, според 

количеството отпадък, съобразно обема и броя на заявените съдове, и честотата на 

извозване. Същите заплащат промила за почистване на териториите за обществено 

ползване на база по–високата от отчетната стойност или данъчна оценка на имота; 

2.2. За имоти намиращи се извън границите на районите в които е 

организирано сметосъбиране съгласно Заповед № РД-09-501 от 26.10.2022 г. и 

такива, които няма да се ползват през 2023 г. и е подадена декларация – образец от 

собственика или ползвателя през текущата година, в промил за дейностите 

поддържане на депо за БО, и почистване на териториите за обществено ползване на 

база по–високата от отчетната стойност или данъчната оценка на имота; 

2.3. За незастроени урегулирани поземлени имоти в промил за дейностите 

поддържане на депо за БО, и почистване на териториите за обществено ползване на 

база по–високата от отчетната стойност или данъчната оценка на имота. 

При тези параметри на предвидените за 2023 г. разходи и прогнозни приходи, 

общия промил за определяне такса битови отпадъци за физически и юридически 

лица в гр. Девин и населените места, се запазва същия от 2022 г. 

Предвид гореизложеното, предлагам, след обсъждане, на основание чл. 21, 

ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от Наредбата за определянето и 
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администрирането на месните такси и цени на услуги в община Девин, да вземете 

следното: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет 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. Общинския съвет одобрява размера на такса „Битови отпадъци“ за 2023 г. 

съгласно Приложение №2.  

С уважение: 

ЗДРАВКО ИВАНОВ  

Кмет на община Девин 


