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О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й  

                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

 

         Проект на решение за приемане на план-сметка за 2022 година  на  Община Първомай 

 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови 

отпадъци за 2022 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 стойността 

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 2022 година 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 2022 година са в размер на 1 748 759 лв . 

Изчислени са при  непроменен размер на промилите, определен  с Решение №9  и приет с 

Протокол №3  на 19.12.2019 г. от Общински съвет- Първомай  и актуализираните отчетни и 

данъчни стойности на недвижимите имоти. Въз основа на отчетни данни от настоящата 

година и предвидените промени на минималната работна заплата  за 2022 г. са заложени 

промени в сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до 

депо. 

Предвидени са увеличенията  на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които за 2022 г. 

са определени в  размер на 95 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. , изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020г. по чл. 

20, ал. 1, т. 1, б. „к”. Натрупаните средства ще се разходват според разпоредбите на чл. 24 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. , което ще подпомогне материалната осигуреност на дейност 

„Чистота” по реализирането на услугите, без да се отделят допълнителни средства за това. 

          Очакваните постъпления ще бъдат разпределени за покриване на разходите по услугите 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо и чистота на терито-

риите за обществено ползване и по населени места, както е посочено в Приложение № 1. 

         За формиране  на таксата за битови отпадъци според ползвана услуга се използват: 

   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  

   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. –  104,92лв. 

 за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. –  22,89 лв 

             При:    - разход  за събран битов отпадък 1 куб.м. – 95,38   лв; 

                         - разход за събран битов отпадък 1 тон. –   112.21  лв. 
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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 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. 

3.3. 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 един път седмично: 

 за 1 брой контейнер от тип “Бобър” с вместимост 1.1 куб. м.–  2389,00 лв. 

  за 1 брой контейнер от тип “Кука” с вместимост 0.24 куб. м. –  522,00 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.  

    Размерът на промила за определяне на  ТБО по населени места остава непроменен за 2022г.  

и е съответен на размера, определен с Решение № 9, взето с Протокол №3 от 19.12.2019 г. на 

Общински съвет- Първомай, а именно: 

 

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

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

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 

 

         II. За село Градина:   

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  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: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  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 : 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  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: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

Чистота на 

териториите 

за обществено 

ползване 

Всичко 

ФЛ-(жилищни и нежилищни)  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 Татарево: 

 

 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация 

на депо 

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 

 

 

VII. За село Брягово: 

 

Данъчнозадължени лица 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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 

 

 

VIII. За село Поройна: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране  и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и  

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица 

 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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: 

Данъчнозадължени лица Сметосъбиране и 

сметоизвозване  

Поддържане и 

експлоатация на депо 

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 

 

 

 

                  

 

 


