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Д О К Л А Д 

от Ангел Атанасов Папазов

Кмет на Община Първомай 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община 
Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци 
и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г.

1. Причини, които налагат приемането на План-сметка 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона 

за местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Първомай осигурява за населението услуги по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване. Услугата се финансира от приходите от 

такса за битови отпадъци по ЗМДТ и тенденцията е разходите да се покриват със средствата 

набирани от тази такса. 

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (изм. с ДВ, бр. 88 от 2017г., в 

сила от 01.01.2020г.) и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени  на услуги на територията на община Първомай, таксата за битови 

отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския 

съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите 

разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и др.; 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им  до депа или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците ( ЗУО); 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране 

изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, с Решение №572/22.07.2009 година на 

Общински съвет Асеновград се дава съгласие Община Първомай да депонира битови 

отпадъци на общинско сметище в местността „Капсида” град Асеновград срещу заплащане. 

От месец ноември 2013 година започна да функционира „Регионален център за обезвреждане 

на твърди битови отпадъци на община Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”. 

Съгласно ЗУО община Първомай заплаща следните такси: 



Съгласно чл. 60 от  ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на 
отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо 
бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер 
на 0,87лв/тон. 

Съгласно чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или 
общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления 
в размер и ред, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 
г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „е” е  в размер на 45 лева/тон за 
2018 година. 

Община Първомай в предложената План-сметка не предвижда увеличение на сумата за 
дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо, както и за 
поддържане и експлоатация на депо, а увеличение на средствата за поддържане чистота на 
териториите за обществено ползване, за закупуване на съдове за съхранение на битови 
отпадъци – контейнери, кофи и други и за придобиване на ДМА. 

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 
2018 г. са предвидени средства в размер на 1 262532  лв, в т.ч. от тях: 

- 470 018 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- 403 944 лева 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, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- 340 570 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване; 

- 40 000 лева за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, 
кофи и други; 

- 8000 лева за придобиване на ДМА. 

2. Цели, които се поставят 

С приемането на План-сметката ще се постигнат следните цели: 

- завишение в план-сметката в частта за почистване на уличните платна, площадите, 

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

ползване, поради очаквана промяна на минималната работна заплата за 2018г.; 

- плануване на средства за закупуване на допълнителни съдове и ДМА.  

3. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на план-сметката 

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за 
приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2018г. се осигуряват от целеви приходи от такса 
битови отпадъци.  
Контролът по прилагането на План-сметката се осъществява от определени за това 
служители на Община Първомай, в рамките на техните задължения. 



4. Очаквани резултати от приемането на План-сметката 

Обективност и публичност на изпълнението на услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2018 г. 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи на община 

Първомай по План-сметката  и в изпълнение на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ, с настоящия Проект 

на План – сметка (Приложение 1) в едномесечен срок се дава възможност на 

заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени 

предложения и възражения по същата.  Писмени предложения и възражения могат да се 

подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр.Първомай, ул. Братя 

Миладинови-юг №50, или на електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg.
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