
 
 
 
 

 
                               
 

      УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО СЪБИРАНЕ  И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО 

ТРЕТИРАНЕ, ТЕТИРАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ИНСТАЛАЦИИ, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА  НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ 
ОБРАЗУВАНИЯ В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2022 Г. 

 
 

 
На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1-3 
от Закона за местните данъци и такси, се  уведомяват всички заинтересовани, че Кметът на 
Община Банско предлага Общински съвет- Банско да приеме решение, с което да одобри 
план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени 
места в общината за 2022 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на 
съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците 
до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и 
разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2022 г. 

                                                                    МОТИВИ: 
 

        С разпоредбите на §13а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, 
бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., 
отм. - ДВ., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) от ЗМДТ се възлага на Министерски 
съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България в срок до 
31 март 2017 г., да разработи методика за изготвяне на план-сметка с необходимите 
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на такса 
битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и 67 от 
закона. 
   Обстоятелството, че към настоящия момент горните изисквания не са изпълнени от 
Народното събрание през 2021 г. е внесен нов проект на Закон за изменение и допълнение 
на ЗМДТ, съгласно който се внасят съществени промени в чл.66 и 67 и следващите от 
закона. 
  Предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план-сметката с необходимите 
разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата 
за битови отпадъци, съответно срокътза влизане в сила на разпоредбите свързани с 
промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци се променя, в сила от 1 
януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. По този начин се 
създава възможност и през 2022 г. да се прилагат досега действащи норми.  
   Във връзка с горното и на основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси 
/ЗМДТ/ се предлага такса битови отпадъци за 2022 г. да се определя в съответствие с 
необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите 
отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоражения, както и за поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за 
всяка услуга по отделно, включваща цената на съответните услуги. 
 
    За осигуряване на необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране и 
транспортиране на битови отпъдъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,  
 
 



третирането на битовите отпадъци в съоръжения и исталации, поддържането на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 
община Банско в План-сметката за 2022 г. са необходими средства в общ размер на 
3 322 669 лв., както следва: 
 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци и осигуряване на съдове за 
съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, и други на територията на 
община Банско са предвидени  995 394 лв.  
 
2. Поддържане на чистотота на териториите за обществено ползване – предвидени са 
средства в размер на 1 036 275 лв. 
 
3. Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран 
отпадък за 2022 г. е 82 лв./тон, разписан в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за 
реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Обезпечението по чл.60 от 
ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващи бъдещи 
разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото и е в 
размер на 17,80 лв./тон. За депониране на битови отпадъци размера е 29,30 лв./тон 
отпадък. Планираните разходи за заплащане на отчисленията и депонирането на 
битови отпадъци са изчислени съобразно осредненото количество отпадъци, 
предадени за депониране през последните три години, което е 10 000 тона – 
предвидените средства са в размер на 1 291 000 лв.     
 
   Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по 
чл.11 от Закона за местните данъци и такси. 
   Съгласно чл.23,ал.1-2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги и права на територията на община Банско, размерът на таксата се 
определя по два начина: 

- пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка на имота, определена по реда 
на чл.21 от ЗМДТ; 

- според количеството битови отпадъци съобразно с вида и броя на съдовете за 
съхранението им и честотата на сметоизвозване. 
 

   Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на 
дейностите, касаещи предоставяните услуги свързани с битовите отпадъци, размера на 
данъчните оценки/отчетните стойности на имотите  на физическите лица и предприятията и 
отчитайки степента на събираемост на таксата за битови отпадъци през 2021 г., за 2022 г. 
се предлага запазване размера на таксата за битови отпадъци съгласно  Приложение 
1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и права на територията на  община Банско от 31.05.2021 г. 
 

Очаквани резултати от приемане запазването на размера на ТБО: 
  Приходите от такса битови отпадъци да бъдат гарант за  качествено изпълнение на 
услугите свързани с дейностите по чистотата на територията на Община Банско. 
 

Финансови средства, необходими за План-сметката за 2022 г . на община 
Банско: 
За запазването на размера на такса битови отпадъци на територията на община 

Банско за 2022 г., не са необходими допълнителни финансови и други средства. 
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлагания проект  касае общ административен акт, поради което съответствието 

му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската 
харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с 
тази материя.   

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                    Проект ! 
 

                                                                                              Приложение № 1 
 

План сметка за приходите от такса битови отпадъци за 2022 г. 
 

1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци по облог за 2022 г. 2 427 878 

2. Прогнозен преходен остатък на 01.01.2022 г.    894 791 
 

 Общо : 3 322 669 
 
 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“    
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.   40 бр.       17 280 
2. Кофи с вместимост 120 л. 700 бр.       37 800 

 Всичко: - ‐       55 080 
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 

      736 780 
 
 

2. ДДС по реда на Глава 19 а от ЗДДС       203 534 

 Всичко:       940 314 
 Всичко за сметосъбиране и сметоизвозване:       995 394 
 „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 

  10 000  т.      998 000 
 

2. Депониране и съхранение на битови 
отпадъци; 

        293 000 

 Всичко:    1 291 000 
 „Чистота на териториите за обществено 

ползване“ 
   

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,  

      547 215 

2. Почистване на дъждоприемни канали и 
шахти, подлези, както битовите отпадъци на 
речни корита, дерета и други в рамките на 
населеното място; 

        15 210 
 

3. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от 
зелената система в населеното място 
(паркове, градини, зелени площи) – 
почистване, пръскане, косене на трева и 
други. 

        54 352 

4. 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) 

      419 498 

 Всичко:    1 036 275 
 Общо за всичките дейности    3 322 669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в одобряването на План-
сметката на община Банско, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне 
на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на 
Община Банско на адрес гр. Банско пл. Никола Вапцаров № 1 или на електронните 
адреси на община Банско-e-mail:obabansko@bansko.bg и obabansko@dir.bg в 30-
дневен срок, считан от датата на оповестяване на Уведомлението на проекта на план- 
сметката. 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Банско 
на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за 
административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване 
на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община 
Банско. 
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