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                              Проект  
                                                                                                                                     Приложение № 2 

         Проект на решение за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 
2021 година  в Община Първомай 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови 
отпадъци за 2021 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.   
Размерът на таксата за  битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на 
всяка услуга поотделно  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 2021 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 2021 година, изчислени при  непроменен размер 
на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в 
размер на 1 714 678 лв. Въз основа на отчетни данни и увеличеното количество битови 
отпадъци се предвижда за 2021 г. Община Първомай в предложената План-сметка да промени  
сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо. 

На основание чл. 62 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ се определя размера на такса за битови 
отпадъци за 2021 г. по населении места (пропорционално върху данъчната основа за облагане 
на физическите и юридическите лица ) и цени на услуги за почистване на териториите за 
обществено ползване в Община Първомай, както следва: 

I. За град Първомай, включително кв. Дебър и кв. Любеново, е: 

   1. За  физически лица(ФЛ) - пропорционално  на данъчните оценки на имотите; 
   2. За нежилищни имоти на юридическите лица(ЮЛ)  , 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 по-високата между  данъчната оценка и отчетната  
стойност : 

Сметосъбиране , 
сметоизвозване и съдове 
за битови отпадъци

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и 
нежилищни)  и 
 ЮЛ (жилищни )

2.7 0/00 2.6 0/00 2,2 0/00 7,5 0/00

Юридически лица–   
нежилищни имоти 

5,3 0/00 4,10/00 3,9 0/00 13,3 0/00

   3. За нежилищни имоти на юридически лица, 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 декларирани и определени брой и 
вид съдове и периодичността на извозване на съответния съд ,както следва: 



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. –  95,43 лв. 
 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. – 20,82 лв 
 разход  за събран битов отпадък 1 куб.м. – 86,75 лв 
 разход за събран битов отпадък 1 тон. – 102,06лв. 
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. 
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. 
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 по-високата 
между данъчната оценка или отчетната стойност на имота.  

II. За село Градина:
Сметосъбиране , 
сметоизвозване и съдове 
за битови отпадъци

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-
ни)  и  ЮЛ (жилищни ) 

2.25 0/00 2.5 0/00 0.5 0/00 5.25 0/00

Юридически лица– 
нежилищни имоти 

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

III. За село Дълбок извор:
Сметосъбиране, 
сметоизвозване и съдове 
за битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-
ни)  и   ЮЛ (жилищни ) 

2.6 0/00 2.80/00 1 0/00 6.4 0/00

Юридически лица– 
нежилищни имоти 

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

IV. За село Искра :
Сметосъбиране, 
метоизвозване и съдове 
за битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-
ни)  и  ЮЛ (жилищни ) 

5.25 0/00 3.0 0/00 0.3 0/00 8.55 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

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

V. За село Караджалово:
Сметосъбиране, смето-
извозване и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-
ни)  и  ЮЛ (жилищни ) 

1.9 0/00 1.2 0/00 0.50 0/00 3.6 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

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



VI. За село Брягово:
Сметосъбиране ,сметоизвозване 
и съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови отпадъци Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

9.73 0/00 4.17 0/00 13.9 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

4.8 0/00 1.7 0/00 6.5 0/00

VII. За село Татарево: 
Сметосъбиране, сметоиз-
возване и съдове за 
битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Чистота на териториите 
за обществено ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищ-
ни)  и  ЮЛ (жилищни ) 

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

VIII. За село Поройна:
Сметосъбиране, сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и   ЮЛ (жилищни ) 

3.5 0/00 3.1 0/00 6.6 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

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

IX. За село Буково:
Сметосъбиране ,сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

4.20 0/00 2.50 0/00 6.7 0/00

Юридически лица– 
нежилищни имоти 

7.00 0/00 2.85 0/00 9.85 0/00

X. За село Православен:
Сметосъбиране ,сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

5.0 0/00 4.8 0/00 9.8 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

7.7 0/00 4.25 0/00 11.95 0/00

XI. За село Драгойново: 
Сметосъбиране ,сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 
 ЮЛ (жилищни ) 

4.2 0/00 3.0 0/00 7.2 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

6.2 0/00 2.8 0/00 9.0 0/00

XII. За село Крушево:
Сметосъбиране, сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 
 ЮЛ (жилищни ) 

3.0 0/00 3.6 0/00 6.6 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

6.8 0/00 3.0 0/00 9.8 0/00



XIII. За село Виница:
Сметосъбиране,сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 
 ЮЛ (жилищни ) 

3.2 0/00 2.0 0/00 5.2 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

6.5 0/00 3.5 0/00 10 0/00

XIV.За село Добри дол:
Сметосъбиране, сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на битови 
отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  и 
 ЮЛ (жилищни ) 

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

XV. За село Бяла река:
Сметосъбиране, сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

4.5 0/00 3.6 0/00 8.1 0/00

Юридически лица– 
нежилищни имоти 

4.7 0/00 2.3 0/00 7.0 0/00

XVI. За село Езерово: 
Сметосъбиране,сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

3.8 0/00 1.4 0/00 5.2 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

6 0/00 2.6 0/00 8.6 0/00

XVII. За село Воден: 
Сметосъбиране, сметоизвозване и 
съдове за битови отпадъци 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  
и  ЮЛ (жилищни ) 

6.0 0/00 2.0 0/00 8.0 0/00

Юридически лица –
нежилищни имоти 

8.2 0/00 4,5 0/00 12.7 0/00


