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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕРНИК 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Станислав Владимиров – кмет на Община Перник относно : Откриване на производство за 

приемане на Решение от Общински съвет, Перник за: 

 

1. План-сметка за 2021 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване (Приложение 1). 

 

2. Размер на такса битови отпадъци на територията на община Перник за 2021 г. 

 

I. ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ПЕРНИК НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2021г. 

 

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/ЗМДТ/. 

 

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. 

 

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 Перник, се предлага да бъде обсъдена и одобрена 

План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през    2021 г. 

 

Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през        2021 г. за гр. 

Перник и всички населени места от община Перник. Същата включва необходимите разходи по 

дейности за услугите по 62, от ЗМДТ, както следва: 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 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, 

попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на 

отпадъците; 

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените 

отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

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

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци; 
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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. 

План - сметката е изготвена за територията на цялата община Перник - приложение №1. 

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 действащата нормативна уредба. 

 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване от 01.11.2020г. се 

осъществяват от „ЗМБГ”АД  на основание Договор № 163/23.10.2020г. с предмет „Услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник“, 

сключен на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Срокът на договора е 

до 6(шест) месеца или до сключване на договор с избран изпълнител по обявената обществена 

поръчка с предмет „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на 

територията на община Перник“. 

 

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обслужваща контейнери тип 

„Бобър” от 1,1 куб.м. и поцинковани кофи от 0,110 куб.м.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на дейността за 2021г. е в размер на  

3 000 000 лв. 
В предложената План-сметка са заложени 30 000 лв. за закупуване на кофи с вместимост 110 

л., както и 92 000,00 лв. за изграждане на 50 бр. бетонни площадки за ЕГО и зелени отпадъци  

През 2016 г. е въведено в експлоатация и функционира Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, като отпадъците от община Перник се депонират на него. През 2021г. предстои 

изграждане на Клетка №2 от депото. 

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със Заповед на кмета на общината № 

1522/ 26.10.2020 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ. 

И през 2021 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява по определен  и 

утвърден маршрутен график. 

Експлоатацията на депо за РСУО м. Чокладиновец, която е част от дейностите по 

„Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа 

за БО /т.3, ал.1, чл.66 от ЗМДТ/“ е възложена на ДЗЗД „Регионално депо-Перник 2015“. Проектната 

стойност за дейността през 2021г. е 1 300 000лв., изчислена на база количество отпадъци за 

предходни 12 месеца. 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 66, ал.7 от ЗМДТ , средствата по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. 

на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, по 

чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците са включени в План-сметката и са планирани 

съобразно направен анализ на предадените за обработка отпадъци на РДНО, както и предоставени 

справки за количествата депонирани след обработка отпадъци. 

 

Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците се увеличава от 69,00лв./тон за 2020г. на 82,00лв./тон за 2021г, 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.  

Отделно от това съгласно изискванията на чл.20, ал.3 от същата наредба, размерът на отчисленията 

се увеличава с 15 на сто при неизпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136011408&dbId=0&refId=8439906
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 Средствата са както следва: 

  Отчисления по чл.64 от ЗУО - 3 017 600,00 лв.; 

  Отчисления по чл.60 от ЗУО – 41 920,00 лв. 

 

За обезпечаване на дейността „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване /т.4, 

ал.1, чл.66 от ЗМДТ/“ се предвиждат общо 1 596 000,21 лв. при                              2 447 011,20 лв. за 

2020 г., както следва : 

  метене и миене и зимно поддържане на улични платна и почистване на БО на 

сервитутни зони на общински пътища - 1 356 000,21 лв.; 

  метене и миене и зимно поддържане на площади, алеи, паркови територии, училища 

и детски градини и гробищни паркове – 240 000,00 лв. 

  

В дейността „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“ има чувствително 

намаляване на средства в сравнение с План-сметката, изпълнявана през 2020г. Намаляването се 

дължи на факта, че част от дейностите ще бъдат поети за изпълнение от ОП „Флор“. 

 

 

II. ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ПЕРНИК ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ТБО/  ЗА 2021г. 

 

Определяне   на размера на такса битови отпадъци   на територията на Община Перник за 2021г. е  

поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от 

ЗМДТ.  

Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на 

общината за предоставяне на тези услуги  съгласно утвърдена План-сметка за 2021 г. Към момента 

в Община Перник се акумулират приходи за ТБО, в размер по-малък от разходите, които реално се 

извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота. 

Същевременно постепенно нарастват цените на услугите за обработка на отпадъците в депа, за 

сепариране и депониране на смесени битови отпадъци. 

Необходимите средства съгласно План-сметката за 2021 г. са в размер на 9 078 020,21 лв. 

Увеличението в сравнение с предходната План-сметка е в размер на 1 207 070 лв.  

 

В тази връзка и съгласно План-сметката за 2021 г.  се налага  да се актуализира/да се извърши 

промяна  и на размера на  такса битови отпадъци за 2021г.,  както следва: 

 

1. Основно се налага увеличение за дейностите: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО /т.3, ал.1, чл.66 от ЗМДТ/, където трябва да се 

включат и  задължителни отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО. Необходимите средства са в размер 

на 4 359 520 лв. или с 2 054 520 лв. повече от приетата през 2016 г. План-сметка, актуална и до 

момента. 

 

Както е посочено по-горе, размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците се увеличава от 69,00лв./тон за 2020г. на 82,00лв./тон за 2021г, съгласно 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
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обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отделно от това съгласно 

изискванията на чл.20, ал.3 от същата наредба, размерът на отчисленията се увеличава с 15 на сто 

при неизпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО. 

През 2016 г. е въведено в експлоатация и функционира Регионалното депо за неопасни отпадъци, 

като отпадъците от община Перник се депонират на него. През 2021г. предстои изграждане на 

Клетка №2 от депото. 

 

Посочените обстоятелства изискват  за всички населени места на територията на Община Перник да 

се увеличат промилите за извършваните от Община, Перник услуги  по Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО /т.3, ал.1, чл.66 от 

ЗМДТ/ 

 

2.Предвидено е увеличение на такса битови отпадъци и за част  от населените места на територията 

на Община Перник. И по-конкретно,  за селата и гр. Батановци,  за които съгласно План-сметката   е 

отчетен дефицит  на средствата при изпълнението на услугите,  

Предвиденото увеличение се налага, за  да се компенсират средствата, които са  необходими за 

изпълнението на тези услуги в  отдалечените райони  /селата и гр.Батановци/ и при чието 

изпълнение  разходите са  по-големи разходи заради отдалечеността, вкл.  от депата, а в същото 

време облога, който се начислява в тези населени места е в пъти по нисък в сравнение за имоти в 

гр.Перник. 

Съгласно чл.67, ал.2 от ЗМДТ Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е 

сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ, която се определя, като разходите 

за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от                 План-сметката, формирани 

по реда на чл. 66, ал. 13 ЗМДТ  за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ, се разпределят, като се приложи 

съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите 

по чл. 62. 

Съгласно чл.20 от Наредбата на ОбС, Перник  за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги,  размерът на годишната такса за битови отпадъци се определя, както следва: 

1.за жилищните и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятията в промил върху  

данъчната оценка на имота и по видове услуги; 

2. за нежилищни имоти на предприятията и застроени нежилищни имоти на граждани, училища и 

сгради публична общинска и държавна собственост  включително в  случаите по чл.15, ал.1, т.5 

както следва: 

а/ за сметосъбиране и сметоизвозване в левове, според количеството на битовите отпадъци, в 

зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци за едно извозване, 

умножени с обявената честота на извозване в заповедта по чл.14, ал.2.; 

б/ за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения – в промил върху данъчната 

оценка на по чл.21, ал.1 от ЗМДТ; 

в/ за поддържане чистотата на територите за обществено ползване в промил върху данъчната 

оценка на по чл.21, ал.1 от ЗМДТ.  

От  ОбС, Перник е определена данъчната оценка на имотите  като основа за изчисление на ТБО. 

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци, но  съгласно чл.67, ал.5 от ЗМДТ  Общинският съвет може 

да приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват 

обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането и. 

При определяне на ТБО за гр. Батановци и селата на територията на Община Перник и по-

конкретно за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране и  за услугата  по поддържане на чистотата на териториите за 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136011408&dbId=0&refId=8439906
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обществено ползване в населените места  най-правилният и целесъобразен начин е размерът на ТБО 

да се определя  при основа-според брой ползватели на имота  по  чл.67, ал.8, т,1 б.в и т.3, б.а  от 

ЗМДТ. 

Рзходите за изпълнението на тези услуги в гр. Батановци и в селата на територията на Община 

Перник зависи основно от генерирания боклук според позвателите на имоти в тези населени места,  

тъй като в тези места има и вилни имоти, които не се ползват целегодишно.  

Основа, определена въз основа на брой ползватели,  от която да се изчислява размерът на ТБО, към 

настоящия момент не може обаче да бъде приложена по обктивни причини, тъй като до момента не 

са приети предвидените актове за нейното прилагане в Преходните и Заключителни разпоредби към  

ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА 

ОТ 01.01.2019 г.) 

Съгласно§ 17 от Преходните и Заключителни разпоредби към  ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., 

В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 г.) За  определяне 

на броя на ползвателите на услугите в имота по чл. 62 за 2022 г. Националното сдружение на 

общините в Република България съвместно с председателя на Националния статистически 

институт: 

1. изготвят предложение за включване като обекти на преброяване и броя на ползвателите на 

услугите в имота при преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 

2021 г.; 

2. определят със съвместен акт реда, начина и срока за предоставянето от страна на Националния 

статистически институт на съответната община на данни от преброяването относно броя на 

ползвателите на услугите в имота. 

  
Съгласно § 20. (В сила от 03.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) от 

Преходните  и Заключителни разпоредби към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 

01.01.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г. Министерският съвет 

приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2021 г. 

Посочените по-горе актове в  Преходните  и Заключителни разпоредби към ЗАКОНА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ОБН. - ДВ, 

БР. 88 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 г.., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 

г., все още ...не са приети , поради което и съгласно  чл.67, ал.5 от ЗМДТ са налице обективни 

обстоятелства , при които от ОбС, Перник да се определи различна основа за изчисляване на 

размера на ТБО за гр. Батановци и селата на територията на община Перник. 

 

Предвиденото увеличение за услугите по сметоизвозване  и сметосъбиране на населените места 

извън град Перник, както и  за извършване на услугите по поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване в гр. Батановци и в селата на територията на община Перник е необходимо, 

тъй като размерът на ТБО, който е бил дължим за изпълнение на тези услуги в гр. Батановци и 

селата на територията на Община Перник, не покрива разходите за изпълнение на услугите. 

При изготвяне на настоящето предложение за промяна в размера на такса битови отпадъци  за 2021 

г. за гр. Батановци и селата на територията на Община Перник  е направена съпоставка с облога на 

имоти,  находящи се в различните зони на гр.Перник и в  селата и в гр.Батановци. 

 

Зона 

 

Квадратура 

 

данъчна 

оценка 

 

 

промил 

2020 г. 

 

ТБО 

2020 г. 

 

промил 

2021 г. 

 

ТБО 

2021 г. 

1 ва зона Жилище -100 кв.м. 

Земя – 1000 кв.м 

103818,30 2,25 233,59 2,25 233,59 
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2 зона Жилище -100 кв.м. 

Земя – 1000 кв.м 

79079,50 2,25 177,93 2,25 177,93 

3 зона  Жилище -100 кв.м. 

Земя – 1000 кв.м 

64278,50 2,25 144,63 2,25 144,63 

4 зона Жилище -100 кв.м. 

Земя – 1000 кв.м 

49477,50 2,25 111,32 2,25 111,32 

 V категория 

населени 

места-

гр.Батановци 

и села 

Жилище -100 кв.м. 

Земя – 1000 кв.м. 

9092,00 2,25 20,46  20 181,84  

 

ТБО, която е била дължима за 2019г.  за имоти в  селата и  в гр. Батановци,  е 198 270,53 лв., като тя 

е недостатъчна, за да се покрият разходите по изпълнение на услугите в тези населени места на 

територията на Община, Перник.  

След увеличение на ТБО за гр. Батановци и селата на територията на Община, Перник очакваните 

реални приходи са в размер на 875 915 лв., което ще кореспондира с разходите за изпълнението на 

услугите съгласно План-сметката за 2021. 

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, предвидени в План-Сметката за 2020г се 

предлагат и настоящите промени за определянето на размера на такса битови отпадъци в гр. 

Батановци и селата на територията на Община, Перник. 

Целта на настоящото изменение е осигуряването на съответствие между  необходимите разходи за 

изпълнение на услугите по чл.62 от ЗМДТ и размера на ТБО. 

 

Предвид изложеното по-горе се обявява и следния пртоект на решение на  Общински съвет – 

Перник : 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
     На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2, и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема и одобрява План-сметка за 2021 г. за дейностите по събиране, извозване, 

обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване (Приложение 1). 

 

II. Определя размер за такса битови отпадъци за 2021 г. по Наредба №2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Перник, както следва:  

 

За жилищните  имоти на гражданите, както и жилищните имоти на предприятията в в 

гр.Перник, в промили върху данъчната им оценка: 

 За сметосъбиране и сметоизвозване –  0,3 промила 

 За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1,5 промил 
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 За чистота на териториите за обществено ползване –  0,45 промила 

Общо: 2,25 промила 

 

За жилищните и вилни имоти на гражданите, както и жилищните имоти на предприятията в 

следните населени места  - гр. Батановци и всички села на територията на община Перник, в 

промили върху данъчната им оценка: 

 За сметосъбиране и сметоизвозване –  18,05 промила 

 За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1,5 промил 

 За чистота на териториите за обществено ползване –  0,45 промила 

Общо: 20 промила 

 За нежилищни имоти на предприятията и нежилищни имоти на гражданите съгласно чл. 21 

от ЗМДТ, в промили върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 

приложение № 2 от ЗМДТ: 

 За сметосъбиране и сметоизвозване –  2 промила 

 За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 3 промил 

 За чистота на териториите за обществено ползване –  1,5 промила. 

Общо: 6,5 промила 

  

III. Право на достъп до информацията по преписката 

На основание Чл. 68 от АПК  заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп 

до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт по 

всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на общ 

административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд. 

 

На заинтересованите лица и техните организации се осигурява  право на достъп до цялата 

информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт във всеки 

работен ден от 08ч. до 17ч. в сградата на  Община Перник, входа на деловодството, гише № 7 на 

дирекция МДТ. 

 

 

IV. Форми на участие на заинтересованите лица в производството 

На основание чл. 69, ал.1, т.4  от АПК  се оповестяват следните форми на участие на 

заинтересованите лица в производството по издаване на акта:обществено обсъждане. 

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.12.2020 г. от 11:00 ч. в зала „Панорама“ 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ- 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 


