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 МОТИВИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТБО ЗА 2018 г. 

 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 

местните данъци и такси Общински съвет Банско определя годишния размер на таксата 

за битови отпадъци, която се заплаща от собствениците и/или 

ползвателите/концесионерите на недвижими имоти, разположени на територията на 

община Банско през 2018 година, при спазване на принципите на ал. 1 до ал. 6 от чл. 8 

на ЗМДТ и чл. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги и права на територията на Община Банско.  

     В тази връзка е изготвен проект на план-сметка за необходимите разходи за 

осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането 

им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване във всички населени места на територията на общината. При 

разработване на проекта на план-сметката са спазени следните принципи: 

 

• предвидените средства да гарантират необходимите разходи за 

осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, в т. ч. и за 

разходите по отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на 

битови отпадъци, включително и разходите по чл.60 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

• осигуряване средства за почистване на нерегламентираните сметища, 

• подобряване качеството на живот на хората чрез поддържане на една чиста 

жизнена среда, 

• достигане на по-висока степен на събираемост на определената такса за 

битови отпадъци. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

 

План сметка за приходите от такса битови отпадъци за 2018 г. 

 

1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци по облог за 2018 г. 2 126 440 

2. Прогнозен преходен остатък на 01.01.2018 г    780 000 

 Общо : 2 906 440 

 
 План-сметка за необходимите разходи за 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 

   

 Наименование на 

услугата/дейността 

 

Мерна единица/ 

Количество 

Едини

чна 

цена 

Общо 

лева 

 „Сметосъбиране и сметоизвозване“    
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І. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци, включително торби, 

стикери, съдовете за биоотпадъци, за 

домашно и квартално компостиране за 

домакинствата и на съдове за разделно 

събиране за административните сгради и 

за сградите на учебни заведения, болнични 

заведения, заведения за социални услуги, 

културни институции и други обществени 

сгради на бюджетна издръжка. 

   

1. Контейнер  с вместимост 1100 л. 100 бр.   42 000 

2. Кофи с вместимост 120 л. 500 бр.   24 000 

 Всичко: - -  66 000 

ІІ. Събиране,     включително     разделно     на 

битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им. 

тон/км   

1. Събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на 

граждани и предприятия, попадащи в 

границите на организираното сметосъбиране 

и сметоизвозване 

  632 651 

 

2. ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС   146 328 

 Всичко:   844 979 

 „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа 

или други съоръжения“ 

   

ІІІ. Проучване,      проектиране,      изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране, компостиране, 

анаеробно разграждане и друго третиране 

и оползотворяване на битови отпадъци, 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

   

1. Отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление 

на отпадъците 

  10 000 т.    628 000 

 

2. Депониране и съхранение на битови 

отпадъци; 

      365 000 

3. Разходи за биологичната рекултивация на депо 

Свети Илия 

      20 000 

 Всичко:    1 013 000 

 „Чистота на териториите за обществено 

ползване“ 

   



3  

ІV. Почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

   

1. Почистване    на    улици,    площади,    алеи, 

междублокови пространства, обособени 

детски площадки, паркове, гробищните 

паркове – метене, машинно и ръчно миене, 

събиране, извозване на отпадъците,  

  621 961 

  2. Почистване на нерегламентирани сметища;     20 000 

3. Почистване на дъждоприемни канали и 

шахти, подлези, както битовите отпадъци на 

речни корита, дерета и други в рамките на 

населеното място; 

    20 263 

4. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от 

зелената система в населеното място 

(паркове, градини, зелени площи) – 

почистване, пръскане, косене на трева и 

други. 

   39 637 

5. За дейността почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

се включва персонала (работна заплата, 

осигуровки, работно облекло и други), за 

техника (закупуване, амортизация, гориво, 

смазочни материали и други), за материали 

(препарати, пясък, сол, луга и други) 

  346 600 

 Всичко:    1 048 461 

878  Общо за всичките дейности    2 906 440  

 


