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ПРОЕКТ НА Т Б О ЗА   2019 ГОДИНА 

Публичното обсъждане на проекта на ТАКСА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ е нова  процедура 

наложена с промяната на Закона за МДТ и има 
за цел да информира местната общност за 

съставянето, приемането и изпълнението и.
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 Съгласно чл.62 ал.1 от ЗМДТ Таксата за битови отпадъци се заплаща за  
следните  услуги по:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране;

 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места и селищните образувания в общината. 

 Съгласно чл.63 ал. 2 от ЗМДТ  честотата на събиране на битовите отпадъци се 
определя със заповед на кмета до 31.10 на предходна година и се оповестява 
на страницата на община Перущица в рубрика новини 

 Съгласно чл.64 таксата се заплаща за имотите на територията на общината

 Съгласно чл.66 ал.3 Такса битови отпадъци се определя от Общински съвет 
въз основа на план- сметка за всяка  от горепосочените дейности.   
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 Съгласно чл.66 ал.1 от ЗМДТ Дейностите по предоставяне на   услугите по 
чл.62 включват:

 1. събиране на битовите  отпадъци и транспортирането им до съоръжения за 
третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци,с изключение на разделното събиране,предварителното 
съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци и, попадащи в 
управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО;

 2. третиране на битовите отпадъци –тази услуга не се предоставя от 
общината тъй като няма депо на територията и;

 3. поддържане на чистотата на  уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване; 
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 Съгласно чл.66 ал.3 от ЗМДТ Общински съвет одобрява годишна план-сметка  
,която се одобрява по реда на закона  но с промените в Закона  за местни 
данъци и такси в сила от 03.11.2017г. Министерски съвет определя с наредба 
образеца и реда на план-сметката. До момента на изготвяне на 
предложението до Общински съвет  такава Наредба няма публикувана  
поради това  както и  от предходни години се спазват изискванията на Глава 
трета Раздел първи от  ЗМДТ .
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КАКВО ПРЕДВИЖДАМЕ В ПЛАН СМЕТКАТА ЗА 2019 ГОДИНА

І. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ  НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

1. Брутни работни заплати на 4 броя персонал  за 12 месеца                             -33 610лв.

2. Брутни работни заплати  на заместници                                                               - 2 340лв.

3. Осигуровки върху работните заплати                                                                    - 6 555лв.

4.Обезщетение по чл. 222 от КТ при пенсиониране на шофьор -2 заплати – 1 636лв.

5.Гориво дизел                                                                                                           - 17 820лв.

6.Добавка  към горивото  ADBLY - 792лв.

7.Застраховка на автомобила / гр.отговорност и Каско/                                    - 3 000лв.

8.Винетка автомобил                                                                                                      - 1 000лв.

9.Данък МПС                                                                                                              - 208лв.   

10. Кофи Мева                                                                                                            - 12 000лв.

11.Дезинфекция   автомобил                                                                                           - 2 400лв.
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13. Работно облекло на персола и ръкавици  за 12 месеца                                  -1 450лв.

14. СБКО /средства за социално-битово осигуряване на персонала/ 3% от 

фонд Работна Заплата                                                                                               - 756лв.

15. Обслужване на  автомобила –гресиране                                                            - 300лв.

16. Текущ ремонт автомбил и гуми                                                                              - 8 124лв.

17.Неплатени фактури за ремонт на автомобил                                                    -7 580,82лв.

18.Депониране на отпадъците до депо в с.Цалапица 100 т. месечно 

х 73,69 лева на тон с вкл.отчисления                                                                     - 88 428лв.

Всичко разходи за сметосъбиране и сметоизвозване                                        - 188 000лв.
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ІІ. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, 

ПЛОЩАДИТЕ,АЛЕИТЕ,ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА В ОБЩИНАТА,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА О БЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Почистване на нерегламентирани сметища на територийте за обществено

ползване попадащи в сервитута на уличните платна

месечно чрез възлагане 1000 лева                                                                                -12 000лв.

Всичко разходи за поддържане чеситота на териториите за обществено 

ползване                                                                                                              - 12 000лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ В ПРОЕКТА НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2019                  -200 000лв.

Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 

03143 2253



ОТЧЕТ  КЪМ 30.10.2018 ГОДИНА

Към 30.10.2018 година Община Перущица е изпълнила бюджета в частта на приходите  от ТБО 
както следва : приходите от ТБО възлизат на 202 318лв; приходи от РИОСВ   225 700лв. 

За отчетния период Общината е изразходвала:

1. Отчисления по ЗУО внесени в Община Пловдив                                                    - 60 900лв. 

2. Възнаграждения и осигуровки на персонала зает в дейност Чистота -4бр      - 34  151лв. 

3.Издръжка  на дейността                                                                                                 -132 783лв.

4.Придобиване на Дълготрайни материални активи- автомобили                       -199 556лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ                                                                                                         260 456лв.

Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс 

03143 2253



Община Перущица  

град Перущица ул.»Отец Паисий» № 2 тел.031432786 факс03,1432253

Новите моменти през 2019 година спрямо 2018г.

В частта на сметосъбирането и сметоизвозването:

1.Увеличение на минималната работна заплата от 510лева на 560лева на 
заетите в сметосъбирането и полагащите се осигуровки върху тях.

2.Увеличение на отчисленията по  ЗУО с 12 лева за тон.

3.Заложено увеличение на дизел с 0,20 лева за литър.

4.Заложено увеличение на застраховка годишно с 500лева.

5.Включени текущи ремонти на автомобила и нови автомобилни 

гуми на стойност    8 124лева
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В частта на поддържане на теритоите за обществено ползване:

1.Намаление на разходите за нерегламентирани плащания  с 12 000лева

.

Стойността на проекта на план-сметка за 2019г. се намаля  с 26 211 
лева спрямо приетата план-сметка за 2018г.
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Разпределението на разходите се извършва върху основа определена от общинския съвет и 
регламентирана в  Глава втора Раздел Първи от  Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и предоставяните права на територията на общинаПерущица 
приета с решение 60/30.05.2012г. изм с решение №25/28.03.2016г. на Общински съвет Перущица

1.Съгласно чл.13 ал.1  от Наредбата размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно 
предоставяна от общината в случая сметосъбиране и сметоизвозване и втората услуга чистота 
на териториите за обществено ползване.

2.Съгласно чл.13 ал.2  от Наредбата размерът на таксата се определя в левове според количеството 
на битовите отпадъци.Когато не може да се определи такова размерът се определя  на 
ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на имота а за фирми по-високата 
между данъчната и отчетната за имоти със стопанска дейност а за жилищни  имоти на фирми –
тяхната данъчна оценка.

От 22.11.2013г. е променен чл.67 от ЗМДТ според който Министерски съвет трябваше да издаде 
методика за определяне на такса смет, а от 3.11.2017г. вече задъление на Министерски съвет е да 
приеме  Наредба. До момента няма Методика и няма Наредба.С последните промени на чл.67 
от ЗМДТ  в сила от 01.01.2020г. количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 
таксата, но тези промени са  задължителни за следващата календарна година.
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Разпределението на разходите се извършва върху основа определена от общинския 
съвет в Община Перущица

При подадено заявление по чл. 13 ал.4 от Нарадбата за администриране на местните 
такси и цени на услуги  до 30 ноември  2018г. за определяне на размера на таксата 

според количеството на битовите отпадъци  таксата за сметосъбиране и 
сметоизвозване се определя на кофа тип Мева или на Бобър

На всички останали неподали такова заявление по образец№1 таксата за 
сметосъбиране и сметоизвозване се определя пропорционално върху данъчна 

оценка  на имота за граждани и жилищни имоти на фирми  и по-голямата между 
отчетна и данъчна оценка за нежилищни имоти на фирми.

Таксата за  чистота на териториите за обществено ползване  се определя върху 
данъчната оценка на имота за граждани и жилищни имоти на фирми и по-голямата 

между отчетна и данъчна оценка за нежилищни имоти на фирми.
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Освобождаване на имоти от заплащане единствено на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване поради непредоставяне на услугата или поради обстоятелства 

декларирани от собственика

1.Не се събира такса на лица , които няма да ползват услугата и са заявили това с 
декларация по образец№2 от Наредбата за администриране на местните такси и 
цени на услуги . Обстоятелствата подлежат на проверка и при констатирано 
несъответствие се начислява годишния размер на таксата.

2.Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване  за имоти попадащи извън 
обхвата на заповед №220/31.10.2018г на кмета на община Перущица за районите и 
честотата на извършване на услугата.
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Благодаря за 
вниманието !


