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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

   
        Уважаеми жители на община Доспат,   

        На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във 

връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и във връзка с одобряване на План-сметката и определяне размера 

на такса за битови отпадъци в община Доспат за 2023 г. Ви уведомяваме, че на 21.12.2022 г. от 

10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат на ул. „Капитан Петко Войвода“       

№3, ще се проведе публично обсъждане на проекта за план-сметка за дейностите свързани с 

управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2023г.  

        Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на 

общинска администрация Доспат, до 17:00 ч. на 20.12.2022г.  

 

 

 

                                                                         проект 
 

 

ДО: 

ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДОСПАТ 
   

  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

 От 

 Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат   

 

Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани 

с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 

2023 г.  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Съгласно чл.66. ал.3, т.2 от ЗМДТ, План-сметката за годината се одобрява с решение на 

общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните 
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финанси, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на 

доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет 

страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс; в 

случай че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 

декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок 

до 15-и януари; 

Съгласно чл.84, (4) от ЗПФ , Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния 

проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на 

закона за държавния бюджет за съответната година. 

 

Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното: 

Съгласно Чл.7. (1) от ЗМДТ,  Местните такси се определят въз основа на необходимите 

материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

  Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните 

принципи: 

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

 (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 

 (3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес. 

 (4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по 

предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на 

общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет 

разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи. 

 

І. По отношение на разходната част от план- сметката:  

 

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

съоръжения за третирането им. 

1.1. За осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци.  

За дейностите по сметосъбиране се използват съдове тип „Бобър" с обем 1100 литра, 

Контейнери тип „Бургас” с обем 4 куб.м. и кофи с вместимост 110 литра. Най-използвани от 

съдовете са кофите с вместимост 110 литра, като една част бяха подменени през 2022 г. , а друга 

част са в лошо състояние и има нужда същите да се подменят, като има постъпили заявления 

от граждани за подмяна на старите с нови кофи.  

През 2023 г. предвиждаме закупуване на нови около 500 броя -  110 литрови кофи. 

Предвидената сума е в размер на 30 000 лева. 

 

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

съоръжения за третирането им. 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване сме предвидили средства в размер на 

280 000 лв. Към тях сме включили разходите на тази част от отдел „Чистота” на ОП „ОБЧ 
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Доспат”, които са ангажирани с тази дейност и включва разходи за заплати и осигуровки и 

разходи за издръжка, в това число за горива, ремонт на сметосъбирачните автомобили и други. 

Средствата са изчислени на база извършени разходи към 30.11.2022 г. и прогнозно изпълнение 

към 31.12.2022г., а също така и при прогнозен размер на събрани, и извозени отпадъци за 

община Доспат за 2022г., в размер на 1210 т. Предвидени съответно е и увеличението на МРЗ 

за 2023г.  

 

2. Третиране на битови отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. обезпечения по 

чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО, както и придобиване на активи. 

Община Доспат извозва отпадъците в депото в с. Барутин, което е регионално депо и там 

се депонират освен нашите отпадъци, отпадъците и на още 4 общини – Девин, Борино, Сърница 

и Сатовча. Общината има и договорни отношения с ЮЛ за депониране на неопасни отпадъци 

от различни производства.  

Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2023г. се предвижда а бъдат 

съответно 3,11 лева и 95,00 лева на 1 тон отпадък. 

Прогнозното количество битови отпадъци, които ще приеме депото през 2023г. са в 

размер на 8 690 тона от всичките 5 общини и ЮЛ, с които имаме договорни отношения. То е 

формирано на база  изчисление от експертите от Отдел „Икономика,екология и селско 

стопанство”.  

 Предвид горните количества отпадъци за депониране, обезпеченията по чл.60 от ЗУО при 

3,11 лв./т. ще бъдат в размер на 23 263 лв., а отчисленията по чл.64 от ЗУО при 95 лв./т. ще са 

в размер на 710 695 лв. Същите следва де се превеждат регулярно на РИОСВ Смолян.   

Само за общ. Доспат, изчислени по същия начин, са предвидени за депониране 1 210 т. 

битови отпадъци, за които общината дължи такси по чл. 60 – 3 763 лв. и по чл.64 от ЗУО в 

размер на 114 950 лв. За депониране на отпадъците общината следва да предвиди такси в размер 

на 36 300 лв. 

Отделно от отчисленията, са предвидени 169 500 лв. за издръжка на Депо за ТБО 

с.Барутин, включващи разходи за заплати с отчетено увеличение на МРЗ за 2023г., осигуровка 

на персонала и издръжка на дейността, както и договори за обслужване на съоръженията на 

депото, мониторинг и др. подобни дейности.  

През 2022г. общината изразходи значителен ресурс 120 000 лв. за закупуване на верижен 

булдозер, с който се пробутват и разстилат отпадъците, а в последствие се ползва и при 

запръстяването им. Средствата бяха подсигурени от натрупаните отчисления по чл.64 по ЗУО 

от петте общини.  

 

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

другите територии от населените места и селищните образувания в общината.  

 ОП „ОБЧ-Доспат” се грижи за дейностите по почистването на улиците, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване, за което също се разходват немалко средства.  

Проблемите в областта на отпадъците с непрекъснатото възникване на нови и 

възобновяването на стари нерегламентирани сметища продължава да бъде факт, което е 

предпоставка за проверки от контролните органи и нарастване на бъдеще разходите по това 

перо. 

За издръжка на звеното и разходите за дейността му, както и за почистване на 

нерегламентираните сметища сме предвидили средства в размер на  385 000 лв, включващи 
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разходи за заплати и осигуровки на работниците от отдел „Чистота” на ОП”ОБЧ–Доспат”, 

ангажирани към дейността, разходи за гориво за превозните средства използвани при 

почистването, както и за издръжка (материали, препарати, работно облекло и др.). 

Разчетите са направени на база изпълнението на дейността към 30.11.2022г. , прогнозно 

изпълнение към 31.12.2022 г. и разчетени увеличения на МРЗ за 2023 г.., както и др. с подобен 

характер. 

 

ІІ. По отношение на приходната част от план- сметката:  

1. Приходи от Такса „Битови отпадъци”. 

Облог за ТБО за 2023г. ще бъде в размер на 374 161 лв. Процента на събираемост , както 

в предходни години , така и през 2022г. обикновено е около 90 %. При полагане на усилия от 

наша страна разчитаме да достигнем 90% събираемост или приходи от ТБО в размер на 228 600 

лв. за 2023г. Можем да разчитаме на прогноза за събиране на недобори в размер на 133 074 лв., 

изчислени на база изпълнение за 2022 година. Или, общия размер на приходите от ТБО за 2023г. 

считаме , че ще достигне 374 161 лв. 

При формиране на приходите от Такса „Битови отпадъци” за 2022г. не се предвижда 

увеличение на размера на таксата.  

 

2. Приходи от обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО. 

Приходите от отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО идват от 4-те други общини, които 

депонират на сметището в с. Барутин, които следва да превеждат на община Доспат 

съответните отчисления по ЗУО, а ние от своя страна следва да ги превеждаме към РИОСВ 

Смолян. За 2023г. се предвижда да бъдат депонирани 7 480 т. отпадъци от 4-те общини, като 

обезпеченията по чл.60 в размер на 3,11 лв. за тон, и отчисленията по чл.64 от ЗУО в размер на 

95,00 лв. за тон отпадък, за които следва да получим общо средства в размер на 733 958 лв.   

Тези средства, заедно с отчисленията полагащи се за битовите отпадъци формирани в 

нашата община, следва да преведем към РИОСВ, в размерите предвидени в разходната част на 

план-сметката.   

 

3. Приходи от такса за депониране в ДТБО с. Барутин.  

Съгласно чл.15, ал.4 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, таксата за депониране в РД за ТБО с. 

Барутин е 30 лв. за тон депониран отпадък. През 2023г. размера на таксата предлагаме да се  

запази. 

Съгласно разчетите направени по-горе, всички 5 общини от регионалното сдружение ще 

депонират през 2023г. отпадъци в размер на 8 690 т., за което следва да внесат такси съгласно 

чл.15, ал.4 от наредбата в размер на 260 700 лв. ( 8 690 т. х 30 лв.). 

 

4. Приходи от натрупани средства от отчисления по чл.64 и обезпечения по чл.60 

от ЗУО.   

Съгласно ЗУО , натрупаните средства от отчисления по чл.64 и обезпеченията по чл.60 от 

закона могат да се ползват от общините за дейности свързани с управление на отпадъците. 

Поради тази причина ще заявим  30 000 лв. за закупуване на още съдове за смет.  

 

5. Дофинансиране от собствени приходи.  

През 2023г.  разходите за управление на отпадъците на община Доспат надвишават 

приходите. Разходите по план сметката възлизат на 1 464 375 лв., приходите по предходните 
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точки са в размер на 1 398 819 лв. или оформя се недостиг в размер на 65 556 лв. Тъй като 

разходната част е свита максимално, остава като вариант единствено дофинансиране на 

дейността от местни общински приходи. Недостиг на средствата има и през 2022г., като за 

целта пак се наложи дофинансиране. В това число не са включени инцидентни разходи и такива 

с еднократен характер, които биха могли да възникнат през годината.  

 Съгласно чл.8, (4) от ЗМДТ - В случаите, когато размерът на таксите не възстановява 

пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и 

размера на таксата е за сметка на общинските приходи.  

 

За 2023г. сумата предвидена за дофинансиране на разходите по управление на отпадъците 

е 65 556 лева , с което план-сметката се балансира.  

 

ІІІ. По отношение на размера на Таксата за битови отпадъци за 2023 г. 

Уважаеми общински съветници, приходите от Такса „Битови отпадъци“, предвидени за 

събиране през 2023г. са в размер на 373 937 лв. Тази сума, както по–горе отбелязахме при 

анализа на план-сметката, не е достатъчна за пълното покриване на услугите по Сметосъбиране 

и сметоизвозване, Депониране на отпадъците и Поддържане на чистотата на обществените 

места. Тази тенденция се наблюдава от години наред, като с всяка изминала година услугата се 

оскъпява. Заложените приходи от таксата не покриват напълно разходите по същата. Това 

налага дофинансиране от местни приходи. 

 

Съгласно Чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет определя размера на таксите при спазване 

на следните принципи: 

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

В случая, така определената ТБО нe възстановява пълните разходи на общината и за 

съжаление не се създават условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество.  

 Предвид тежката икономическа, здравна и социална криза настъпила в страната ни 

община Доспат остава съпричастна към населението и предлага досегашните размери на ТБО 

да се запазят.      

 

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и имайки предвид провелото 

се обществено обсъждане на План-сметката и ТБО за 2022г. и определянето на размерите на 

такса „Битови отпадъци“ по населени места в общ. Доспат,  на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 ал.3, т.2 и чл.67, ал.3 

от ЗМДТ, във връзка с чл.8, ал.1, 2, 3 и 4 , и чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, 

чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Доспат, предлагам следният проект за 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 

          
1. Общински съвет Доспат, одобрява План–сметката за приходите и необходимите 

разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 г., както следва:  
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  ВИД  ПРИХОД Сума в лв. 

1 Такса битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ 374 161 

2 

Обезпечения по чл.60 от ЗУО от другите общини от сдружението и 
ЮЛ с които сме в договорни отношения 

23 263 

Отчисления по чл.64 от ЗУО от другите общини от сдружението и 
ЮЛ с които сме в договорни отношения 

710 695 

3 
От такси за депониране на ТБО от всички общини от сдружението и 
ЮЛ с които сме в договорни отношения 

260 700 

4 
От натрупани средства от отчисления по чл.64 и обезпечения по 
чл.60 от ЗУО  (за придобиване на булдозеер и съдове за смет) 

30 000 

5 Собствени приходи  65 556 

  ОБЩО ПРИХОДИ: 1 464 375 

      

  ВИД  РАЗХОД Сума в лв. 

1 Разходи по чл. 66, ал.1, т.1 от ЗМДТ 280 000 

  За осигуряване на съдове за битови отпадъци 30 000 

  За сметосъбиране и сметоизвозване до депото в с. Барутин 250 000 

2 Разходи по чл. 66, ал.1, т.2 от ЗМДТ 1 079 375 

  

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 

169 500 

  Разходи за депониране на отпадъци от общ. Доспат 57 299 

  За отчисления по чл. 60 от ЗУО от всички общини от сдружението 27 026 

  За отчисления по чл. 64 от ЗУО  от всички общини от сдружението 825 550 

  За придобиване на верижен булдозер за депо  

3 Разходи по чл. 66, ал.1, т.3 от ЗМДТ 105 000 

  

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване, включително почистване на 
нерегламентирани сметища 

105 000 

  ОБЩО РАЗХОДИ: 1 464 375 

  

 

2. Запазва досегашните размери на таксата за битовите отпадъци за физически и 

юридически лица, и по населени места за 2023 г., както следва:  

 

№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРОМИЛ 

1. 

Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и 

нежилищни, и вилни имоти на граждани, както и за жилищни 

имоти на предприятия. 

 

1.1. 
За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни 

имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на гр. 

Доспат в промил върху данъчната оценка на имота 

6% 
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1.1.1. 
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране 
3,2 %о 

1.1.2. 
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения 

и инсталации. 
1,5 %о 

1.1.3 
- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания 
в общината. 

1,3 %о 

   

1.2. 

За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти 

на предприятия, намиращи се в строителните граници на е. 

Змейца, с. Любча, с.Бръщен, с.Касъка, е. Црънча и с. Чавдар в 

промил върху данъчната оценка на имота. 

5%о 

1.2.1. 
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. 
2,6 %о 

1.2.2. 
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения 

и инсталации. 
1,3 %о 

1.2.3. 

- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания 

в общината. 

1,1 %о 

1.3. 
За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни 

имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на 

с.Барутин в промил върху данъчната оценка на имота 

4 %о 

1.3.1. 
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. 
2,1 %о 

1.3.2. 
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения 

и инсталации. 
1,1 %о 

1.3.3. 

- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в общината. 

0,8 %о 

2. 

За нежилищни имоти на фирми, както и за  физически и 

юридически лица, които ползват жилищни или нежилищни 

сгради, или части от тях за извършване на търговска дейност, 

включително и при отдаване под наем за търговска дейност, за 

сградата или съответната част от нея,   когато таксата е според 

вида и броя на съдовете, се заплащат следните такси:  

 

2.1. 

 - на контейнер 4 куб. м. 

 - на контейнер тип „Бобър” 1,1 куб. м. 

 

1 690,00 лв.  

 

780, 00 лв.  
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3. 

За нежилищни имоти на фирми,  както и за  физически и юридически 

лица, които ползват жилищни или нежилищни сгради или части от 

тях за извършване на търговска дейност, включително и при отдаване 

под наем за търговска дейност, за сградата или съответната част от 

нея, намиращи се в строителните граници на гр. Доспат, както и в с. 

Барутин, с. Змейца, с. Любча, с. Бръщен, с. Късак, с. Црънча и с. 

Чавдар, когато таксата се определя пропорционално, в промил върху 

данъчната оценка на имота/ отчетната стойност на активите (земя и 

сгради) 

7 %о 

3.1. 
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. 
3,7 %о 

3.2. 
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения 

и инсталации. 
1,8 %о 

3.3. 

- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания 

в общината. 

1,5 %о 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

 

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ   
 

 

 
 


