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Уведомления за откриване на производство по издаване на  
общ административен акт по чл. 66 от АПК 

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси, Община Първомай уведомява всички заинтересовани страни, 

че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за 

разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения 

на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне 

размера на такса битови отпадъци за 2019 г.  

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

данъци и такси (ЗМДТ), Община Първомай предоставя на населението услуги по събиране, 

извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  

Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване.  

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на 

акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта 

за решение на е-mаil адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в Центъра за обслужване на граждани 

в Общинска администрация – Първомай, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен 

срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.  

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Първомай на 

основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК. 
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ДОКЛАД  И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

от Ангел Папазов - Кмет на Община Първомай 

ОТНОСНО: одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци 
през 2019 г.  и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Първомай

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и 
приемане на План - сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, 
сметосъбирането и сметоизвозването за 2019 година на територията на Община Първомай, 
както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци.  

I. Правно основание 
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са 
регламентирани в глава трета, раздел І от Закона за местните данъци и такси. 

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 
62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети 
предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

1. На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.15 от Наредбата за определянето и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай, се предлага да бъде 
обсъдена и одобрена План - сметка на необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г.  
Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2019 г. за 
гр. Първомай и всички населени места от община Първомай. Същата включва необходимите 
разходи по дейности, както следва: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 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;  

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 

План - сметката е изготвена за територията на цялата община – приложение №1, като са 
посочени конкретните стойности по видове дейности. 

2. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Първомай следва да определи 
размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година, по населени места.  

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че размерът на таксата се определя в левове 
според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на 



битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде 
данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.  

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на 
основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба от 
Общински съвет гр.Първомай. В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за 
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа 
или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е 
разработена съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба. 

II. Организация на дейностите 
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се 
осъществяват от служители на дейност „Чистота” към Общината. Въведено е организирано 
сметосъбиране във всички населени места. През годините поетапно бе възстановена 
съществуващата база, закупени бяха специализирани сметосъбирачни автомобили, съдове за 
битови отпадъци и бяха назначени необходимите работници. Към момента на територията на 
всички населени места в община Първомай са осигурени и се обслужват общо 143 броя 
контейнери тип “бобър”с обем 1,1 куб.м. и 6175 броя кофи тип „кука”с обем 240л, а в 
дейността работят 56 човека.  

От месец юли 2009 година след Заповед №РД-143/16.07.2009 година на директора на 
РИОСВ Пловдив е преустановено експлоатацията на Общинското депо в местността 
„Кошитско юртвето” с оператор Община Първомай. С Решение №572 /22.07.2009 година на 
Общински съвет Асеновград е дадено 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 общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”, 
където община Първомай депонира отпадъци, а от 2018г. е одобрен и проект по Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16M1OP002-2.006  „ Втора 
комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

Предвидените разходи към план - сметка за 2019г. са сума от следните пера: 
1. Разходи за заплати, осигуровки и други плащания за персонала; 
2. Разходи за облекло ; 
3. Разходи за резервни части, гуми и материали; 
4. Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия; 
5. Разходи за външни услуги и депониране на отпадъци; 
6. Разходи за текущи ремонти; 
7. Разходи за застраховки; 
8. Разходи за винетни такси и др. ; 
9. Разходи за данък МПС; 
10. Разходи за основен ремонт на автомобили и придобиване на ДМА; 
11. Разходи за ДДС; 
12. Разходи за отчисления; 

За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулярно извършване на 
описаните по-горе разходи. Непостъпването в срок на приход от такса води до невъзможност 
за финансиране на разход, което в определени случаи затруднява функционирането и. 

По плана на приходната част: 

Към 31 август 2018 г. (за 8-те месеца) са събрани средства в размер на 768 169 лв. от 
ТБО, или 62% изпълнение на План сметката от 2018 г., която е в размер на 1262532 лева. 
Изпълнението е в рамките на допустимото.  



По плана на разходната част изпълнението е следното: 

Разплатените разходи на дейността за 2018 година към 31 август 2018 г. възлизат 

на 697 496 лева, в това число: 

- за заплати и текуща издръжка на дейността – 612088 лева: 

01-00 Разходи  и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения – 304 564 лв.; 

                            02-00  Други възнаграждения и плащания на персонала – 20892 лв.; 
                            05-00  Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 62 349; 
                            10-00  Издръжка – 217 324 лв.; 
                            19-00  Платени данъци, такси и административни санкции – 5 320 лв.; 
                            52-00  Придобиване на дълготрайни материални активи – 1 639 лв. 
                                                                                                  Общо разходи: 612088 лева 

- за отчисления – 71 277 лева; 

- за внесен ДДС – 14 131 лева.

Съгласно чл. 60 от  ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране, като всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 
разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото, размера на което 
е съгласно договор за депониране и зависи от количеството отпадък. 

Продължава увеличението на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които за 2019 
година са определени в  размер на 57 лева/тон, съгласно 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. „ж”. 

III.     Формиране на план – сметката 
Планираните разходи по План - сметката за ТБО за 2019 г.,  1397651 лв. Спазено е 

изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за 
годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. 
В тази връзка е необходимо план - сметката на разходите да бъде допълнена в дейността 
почистване на териториите за обществено ползване със сума за разходи по предоставяне на 
услугата в следните населени места: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Драгойново, 
Езерово, Крушево и Православен, за които досега не са планирани такива средства от такса 
битови отпадъци. До сега услугата е предоставена в Първомай, Градина, Дълбок извор, 
Искра, Караджалово и Татарево. 
Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2019 година е, както 
следва:  
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В План-сметката са включени средствата, 
необходими за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените средства 
са в размер на  810 427 лв. 
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците. В План-сметката са 
включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в 
регионалното депо. Средствата са предвидени / в размер на 264 616 лв. на база анализ на 
разходите за периода от пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци.  
3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. В План-сметката са включени 
средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на чистотата. Планират 



се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, 
метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, площади и др.територии 
за обществено ползване в община Първомай ; дейности свързани с почистване на гробищните 
паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, 
парковете и зони за отдих, както и разходи за: организиране на кампании за почистване на 
населените места; противообледенителни материали за почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти. 
4. 30 000 лева за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи 
и други; 
5. 8000 лева за придобиване на ДМА.

Средствата се планират в бюджета на Община Първомай за 2019 година съгласно 
Единната бюджетна класификация по дейности „Чистота” , „Озеленяване”  и „Обредни 
дейности” .  

IV. Определяне на годишния размер на таксата 
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови 

отпадъци за 2019 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на 
услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други 
съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
Размерьт на таксата е определен за всяка услуга поотделно, респ. такса битови отпадъци се 
състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на 
отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената план-сметка за 
съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения 
на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. 

План-сметката за чистотата за 2019 г. е разработена на база досегашната основа, 
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай.  

Очакваните постъпленията от ТБО за 2019 година, изчислени при променен размер на 
промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в 
размер на 1397651 лв. При тези параметри на предвидените за 2019 г. разходи, се налага 
Община Първомай в предложената План-сметка да увеличи сумата за дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.  

Определя такса за битови отпадъци за 2019 г. и цени на услуги за почистване на 
териториите за обществено ползване в Община Първомай, както следва: 

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва 
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на 
град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, пропорционално върху данъчните 
оценки на имотите – 5.0 ‰ /промила/, разпределени: 
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2.45 ‰  
- за обезвреждане на битовите отпадъци -  1.1‰  -
- за чистота на териториите за обществено ползване - 1.45‰ 
1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и фирми на 
еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай и кварталите Дебър и 
Любеново, неподали декларации по чл.19, ал.2, т.3 от Наредбата за определяне на местните 
такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай -пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната им стойност – 13.3‰ /промила/, разпределени: 
- за сметосъбиране и сметоизвозване  - 8.3 ‰  
- за обезвреждане на битовите отпадъци - 1.5 ‰  
- за чистота на териториите за обществено ползване - 3.5 ‰ 



1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, включително и 
фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на община Първомай, подали 
декларации по чл.19, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай за ползване на брой и видове съдове – на база 
декларираните и договорени бройки и видове съдове и периодичноста на извозване на 
съответния съд както следва: 
1.3.1. еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и 
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  : 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. – 48.61 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 11.80 лв. 
 цена за събран битов отпадък 1 куб.м. - 44.65 лв. 
 цена за събран битов отпадък 1 тон. - 52.10 лв. 
1.3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана техника и 
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с 
периодичност на извозването един път седмично: 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.–  2389 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 522 лв. 
1.3.3. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника и 
обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им  с 
периодичност на извозването два пъти месечно: 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м. –  1194.50 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 261.00 лв. 
1.3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на битовите 
отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, 
съобразно определения промил за населеното място, пропорционално върху данъчната 
оценка или отчетната стойност на имота.  

2. Определя промил за такса битов отпадък за село Градина, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

2.28 0/00 1.77 0/00 0.5 0/00 4.55 0/00

Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

6.4 0/00 2.2 0/00 1 0/00 9.6 0/00

Юридически 
лица –  
жилищни 
имоти 

2.28 0/00 1.77 0/00 0.5 0/00 4.55 0/00

3. Определя промил за такса битов отпадък за село Дълбок извор, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

2.83 0/00 1.99 0/00 1.21 0/00 6.03 0/00



Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

8.8 0/00 5.2 0/00 1.2 0/00 15.2 0/00

Юридически 
лица –  
жилищни 
имоти 

2.83 0/00 1.99 0/00 1.21 0/00 6.03 0/00

4. Определя промил за такса битов отпадък на село Искра, пропорционално върху данъчната 
оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

1.85 0/00 2.98 0/00 0.3 0/00 5.13 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

4 0/00 4 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

1.85 0/00 2.98 0/00 0.3 0/00 5.13 0/00

5. Определя промил за такса битов отпадък за село Караджалово, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

2.9 0/00 1.7 0/00 0.88 0/00 5.47 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.8 0/00 2.1 0/00 1 0/00 8.9 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

2.9 0/00 1.7 0/00 0.88 0/00 5.47 0/00

6. Определя промил за такса битов отпадък за село Брягово, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

4.7 0/00 2.0 0/00 0.7 0/00 7.4 0/00



Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

4.0 0/00 1.7 0/00 0.8 0/00 6.5 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

4.7 0/00 2.0 0/00 0.7 0/00 7.4 0/00

7. Определя промил за такса битов отпадък за село Татарево, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

4.0 0/00 2.3 0/00 1.0 0/00 7.3 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

2.7 0/00 1.2 0/00 1 0/00 4.9 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

4.0 0/00 2.3 0/00 1.0 0/00 7.3 0/00

8. Определя промил такса битов отпадък за село Поройна, пропорционално върху данъчната 
оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Всичко 

Физически 
лица 

5.0 0/00 2.1 0/00 7.1 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

9.4 0/00 3.8 0/00 13.2 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

5.0 0/00 2.1 0/00 7.1 0/00

9. Определя промил за такса битов отпадък за село Буково, пропорционално върху данъчната 
оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

4.75 0/00 1.0 0/00 0.5 0/00 5.75 0/00



Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

5.20 0/00 2.85 0/00 1.8 0/00 9.85 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

4.75 0/00 1.0 0/00 0.5 0/00 5.75 0/00

10. Определя промил за такса битов отпадък за село Православен, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

5.0 0/00 1.5 0/00 0.5 0/00 7.0 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

6.9 0/00 4.25 0/00 0.8 0/00 11.95 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

5.0 0/00 1.5 0/00 0.5 0/00 7.0 0/00

11. Определя промил за такса битов отпадък за село Драгойново, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

4.2 0/00 2.5 0/00 0.6 0/00 7.3 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.4 0/00 2.8 0/00 0.8 0/00

9.0 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

4.2 0/00 2.5 0/00 0.6 0/00 7.3 0/00

12. Определя промил за такса битов отпадък за село Крушево, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

3.0 0/00 1.0 0/00 0.4 0/00 7.4 0/00



Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.8 0/00 3.0 0/00 1.0 0/00 9.8 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

3.0 0/00 1.0 0/00 0.4 0/00 7.4 0/00

13. Определя промил за такса битов отпадък за село Виница, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

5.8 0/00 2.0 0/00 1.0 0/00 8.8 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.3 0/00 3.5 0/00 1.2 0/00 10 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

5.8 0/00 2.0 0/00 1.0 0/00 8.8 0/00

14. Определя промил за такса битов отпадък за село Добри дол, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

Физически 
лица 

2.1 0/00 0.9 0/00 3.0 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

3.6 0/00 2.45 0/00 6.05 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

2.1 0/00 0.9 0/00 3.0 0/00

15. Определя промил за такса битов отпадък за село Бяла река, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

3.9 0/00 2.0 0/00 0.5 0/00 6.4 0/00



Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

3.9 0/00 2.3 0/00 0.8 0/00 7.0 0/00

Юридически 
лица –  
жилищни 
имоти 

3.9 0/00 2.0 0/00 0.5 0/00 6.4 0/00

16. Определя промил за такса битов отпадък за село Езерово, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и 
алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

3.8 0/00 1.4 0/00 0.5 0/00 5.7 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.2 0/00 2.6 0/00 0.8 0/00 8.6 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

3.8 0/00 1.4 0/00 0.5 0/00 5.7 0/00

17. Определя промил за такса битов отпадък за село Воден, пропорционално върху данъчната 
оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване и 
съдове за битови 
отпадъци 

Обезвреждане 
на битови 
отпадъци 

Почистване 
на улични 
платна и алеи 

Всичко 

Физически 
лица 

6.0 0/00 2.0 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

7.0 0/00 4.5 0/00 1.2 0/00 12.7 0/00

Юридически 
лица –
жилищни 
имоти 

6.0 0/00 2.0 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00

V. Цели, които се поставят 

С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 година. 

VI. 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. 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-
сметката  и в изпълнение на чл.66, ал.1 и 2 от АПК, 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.

    Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени  на услуги на територията на община Първомай, предлагам Общинският  съвет – 
Първомай да приеме и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и 
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата 
на териториите за обществено ползване за 2019 г., както и размера на такса битови отпадъци 
за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г., съгласно 
приложения проект за решение. 

Приложения: 

       1. Приложение №1 
       2. Проект на решение. 

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М: 

 Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.  

          АНГЕЛ ПАПАЗОВ 
Кмет на Община Първомай 

Изготвил: 
инж. Янка Мущанова 
Директор на дирекция "СИД, ГР и МП” 
в Община Първомай 

mailto:obaparv@parvomai.escom.bg


Приложение 1 

План – сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2019 година

№ Населено място Приходи 

Разходи 

Сметосъбиране 
и 
сметоизвозване

Поддържане и 
експлоатация 
на депо 

Почистване на
територии за 
общ. ползване 

Закупуване 
на съдове 

Придобиване 
на ДМА 

Общо 
разходи 
лева 

1. Първомай 970 796 568 718 130 874 248 204 15 000 8 000 970 796

2. Брягово  19 362 11 885 5 056 1 921 500 0 19 362

3. Буково 5 525 3 783 820 422 500 0 5 525

4. Бяла река 16 419 10 529 5 390 1 457 500 0 16 419

5. Виница 13 454 8 398 3 062 1 494 500 0 13 454

6. Воден 8 665 5 223 1 744 698 1 000 0 8 665

7. Градина 108 771 65 581 30 371 11 319 1 500 0 108 771

8. Добри дол 3 334 1 945 889 0 500 0 3 334

9. Драгойново 14 756 7 984 4 627 1 145 1 000 0 14 756

10. Дълбок извор 67 597 36 004 20 031 10 062 1 500 0 67 597

11. Езерово 16 685 10 305 4 017 1 363 1 000 0 16 685

12. Искра 64 896 28 871 34 024 5 006 2 000 0 64 896

13. Караджалово 41 776 23 444 11 086 5 746 1 500 0 41 776

14. Крушево 12 367 7 430 2 864 1 073 1 000 0 12 367

15. Поройна 4 471 2 801 1 170 0 500 0 4 471

16. Православен 13 296 8 158 3 280 858 1 000 0 13 296

17. Татарево 15 481 9 368 5 311 302 500 0 15 481

Общо: 1 397 651 810 427 264 616 291 070 30 000 8 000 1 397 651



П Р О Е К Т  Н А  Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

на Общински съвет Първомай 

ОТНОСНО: одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови 
отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в 
Община Първомай

Общински съвет Първомай, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината Ангел Папазов, изясни относимите факти и обстоятелства и обсъди другите 
постъпили предложения и възражения, намира предложението за законосъобразно и 
целесъобразно.  

Споделяйки изцяло изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване на 
нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по 
план-сметката за 2019 г, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1  от Закона за местните данъци 
и такси, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени  на услуги на територията на община Първомай, Общински съвет – 
Първомай  

Р  Е  Ш  И: 

І. Приема и одобрява План - сметка за необходимите разходи за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на 
община Първомай за 2019 година, съгласно приложение № 1. 

ІІ. Определя такса за битови отпадъци за 2019 г. и цени на услуги за почистване 
на териториите за обществено ползване в община Първомай, както следва: 

1. Определя промил такса битов отпадък за град Първомай, както следва 
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на 
територията на град Първомай, включитено кв. Дебър и кв. Любеново, 
пропорционално върху данъчните оценки на имотите – 5.0 ‰ /промила/, 
разпределени: 

                     - за сметосъбиране и сметоизвозване - 2.45 ‰  
                     - за обезвреждане на битовите отпадъци -  1.1‰  
                     - за чистота на териториите за обществено ползване - 1.45‰ 

1.2. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, и 
фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на град Първомай и 
кварталите Дебър и Любеново, неподали декларации по чл.19, ал.2, т.3 от 
Наредбата за определяне на местните такси и  и цени на услуги, предоставяни от 
Община Първомай -пропорционално върху данъчната оценка или отчетната им 
стойност – 13.3‰ /промила/, разпределени: 
- за сметосъбиране и сметоизвозване  - 8.3 ‰  

          - за обезвреждане на битовите отпадъци - 1.5 ‰  
- за чистота на териториите за обществено ползване - 3.5 ‰ 
1.3. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, 
включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на 
община Първомай, подали декларации по чл.19, ал.1 от Наредбата за определяне 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай за 



ползване на брой и видове съдове – на база декларираните и договорени бройки и 
видове съдове и периодичноста на извозване на съответния съд както следва: 
1.3.1. еднократно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана техника 
и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането 
им: 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.  – 48.61 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м.  – 11.80 лв. 
 цена за събран битов отпадък 1 куб.м. - 44.65 лв. 
 цена за събран битов отпадък 1 тон. - 52.10 лв. 
1.3.2. целогодишно събиране и извозване на отпадъци със специализирана 
техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им  с периодичност на извозването един път седмично: 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.–  2389 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 522 лв. 
1.3.3. целогодишно събиране и извозване  на отпадъци със специализирана 
техника и обработката им в депа или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им  с периодичност на извозването два пъти месечно: 
 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.–  1194.50 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 261.00 лв. 
1.3.4. Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количеството на 
битовите отпадъци заплащат и такса за поддържане чистота на териториите за 
обществено ползване, съобразно определения промил за населеното място, 
пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота.  

2. Определя промил за такса битов отпадък за село Градина, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 2.28 0/00 1.77 0/00 0.5 0/00 4.55 0/00

Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

6.4 0/00 2.2 0/00 1 0/00 9.6 0/00

Юридически 
лица –  
жилищни имоти 

2.28 0/00 1.77 0/00 0.5 0/00 4.55 0/00

3. Определя промил за такса битов отпадък за село Дълбок извор, 
пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, 
както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 2.83 0/00 1.99 0/00 1.21 0/00 6.03 0/00

Юридически 
лица– 
нежилищни 
имоти 

8.8 0/00 5.2 0/00 1.2 0/00 15.2 0/00

Юридически 
лица –  
жилищни имоти 

2.83 0/00 1.99 0/00 1.21 0/00 6.03 0/00



4. Определя промил за такса битов отпадък на село Искра, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 1.85 0/00 2.98 0/00 0.3 0/00 5.13 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

4 0/00 4 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00

Юридически 
лица –жилищни 
имоти 

1.85 0/00 2.98 0/00 0.3 0/00 5.13 0/00

5. Определя промил за такса битов отпадък за село Караджалово, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 2.9 0/00 1.7 0/00 0.88 0/00 5.47 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

5.8 0/00 2.1 0/00 1 0/00 8.9 0/00

Юридически 
лица –жилищни 
имоти 

2.9 0/00 1.7 0/00 0.88 0/00 5.47 0/00

6. Определя промил за такса битов отпадък за село Брягово, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 
4.7 0/00

2.0 0/00 0.7 0/00 7.4 0/00

Юридически 
лица – 
нежилищни 
имоти 

4.0 0/00 1.7 0/00 0.8 0/00 6.5 0/00

Юридически 
лица –жилищни 
имоти 

4.7 0/00 2.0 0/00 0.7 0/00 7.4 0/00

7. Определя промил за такса битов отпадък за село Татарево, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 4.0 0/00 2.3 0/00 1.0 0/00 7.3 0/00



Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

2.7 0/00 1.2 0/00 1 0/00 4.9 0/00

Юридически 
лица –жилищни 
имоти 

4.0 0/00 2.3 0/00 1.0 0/00 7.3 0/00

8. Определя промил такса битов отпадък за село Поройна, пропорционално върху 
данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране  
сметоизвозване 
и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

Физически лица 5.0 0/00 2.1 0/00 7.1 0/00

Юридически 
лица –
нежилищни 
имоти 

9.4 0/00 3.8 0/00 13.2 0/00

Юридически 
лица –жилищни 
имоти 

5.0 0/00 2.1 0/00 7.1 0/00

9. Определя промил за такса битов отпадък за село Буково, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 4.75 0/00 1.0 0/00 0.5 0/00 5.75 0/00

Юридически 
лица– нежилищни 
имоти 

5.20 0/00 2.85 0/00 1.8 0/00 9.85 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

4.75 0/00 1.0 0/00 0.5 0/0 5.75 0/00

10. Определя промил за такса битов отпадък за село Православен, 
пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, 
както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 5.0 0/00 1.5 0/00 0.5 0/00 7.0 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

6.9 0/00 4.25 0/00 0.8 0/00 11.95 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

5.0 0/00 1.5 0/00 0.5 0/00 7.0 0/00

11. Определя промил за такса битов отпадък за село Драгойново, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 



Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 4.2 0/00 2.5 0/00 0.6 0/00 7.3 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

5.4 0/00 2.8 0/00 0.8 0/00 9.0 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

4.2 0/00 2.5 0/00 0.6 0/00 7.3 0/00

12. Определя промил за такса битов отпадък за село Крушево, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 3.0 0/00 1.0 0/00 0.4 0/00 7.4 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

5.8 0/00 3.0 0/00 1.0 0/00 9.8 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

3.0 0/00 1.0 0/00 0.4 0/00 7.4 0/00

13. Определя промил за такса битов отпадък за село Виница, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 5.8 0/00 2.0 0/00 1.0 0/00 8.8 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

5.3 0/00 3.5 0/00 1.2 0/00 10 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

5.8 0/00 2.0 0/00 1.0 0/00 8.8 0/00

14. Определя промил за такса битов отпадък за село Добри дол, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

Физически лица 2.1 0/00 0.9 0/00 3.0 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

3.6 0/00 2.45 0/00 6.05 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

2.1 0/00 0.9 0/00 3.0 0/00

15. Определя промил за такса битов отпадък за село Бяла река, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 



Сметосъбира
не  
сметоизвозва
не и съдове 
за битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 3.9 0/00 2.0 0/00 0.5 0/00 6.4 0/00

Юридически лица– 
нежилищни имоти 

3.9 0/00 2.3 0/00 0.8 0/00 7.0 0/00

Юридически лица –  
жилищни имоти 

3.9 0/00 2.0 0/00 0.5 0/00 6.4 0/00

16. Определя промил за такса битов отпадък за село Езерово, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 3.8 0/00 1.4 0/00 0.5 0/00 5.7 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

5.2 0/00 2.6 0/00 0.8 0/00 8.6 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

3.8 0/00 1.4 0/00 0.5 0/00 5.7 0/00

17. Определя промил за такса битов отпадък за село Воден, пропорционално 
върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, както следва: 

Сметосъбиране 
сметоизвозване 
и съдове за 
битови 
отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Почистване на 
улични платна и 
алеи 

Всичко 

Физически лица 6.0 0/00 2.0 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00

Юридически лица 
– нежилищни 
имоти 

7.0 0/00 4.5 0/00 1.2 0/00 12.7 0/00

Юридически лица 
–жилищни имоти 

6.0 0/00 2.0 0/00 0.8 0/00 8.8 0/00


