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Изх. № 22/СЛУ-7507 

15.11.2022г. 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

Относно: Одобряване на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци; 

поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания, предназначени за обществено 

ползване в Община Перник за 2023 г. 

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.66 ал. 3 т. 2 от ЗМДТ във 

връзка с чл. 76, ал.3, и чл. 79 от АПК 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАХАРИЕВ, 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и 

приемане годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; 

поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци; поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и 

селищните образувания, предназначени за обществено ползване в Община Перник за 2023 

г. 

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 анализа на разходите по обезвреждане на битовите отпадъци - Регионалното 

депо за неопасни отпадъци „Тева“ на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, 

Радомир и Трън са взети предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

http://www.pernik.bg/
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На основание чл.66 от ЗМДТ, Ви предлагам за обсъждане, одобряване и 

утвърждаване План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци; 

поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания, предназначени за обществено 

ползване в Община Перник за 2023 г.  

Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 

2023 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; 

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 се осъществяват от фирма „ЗМБГ“ 

АД на основание Договор № 149/07.05.2021 г. с предмет „Услуги по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник“. Услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване е подобрена чрез въвеждането на автоматизирана 

сметосъбираща система Nord Engineering на повечето места от територията на общината, 

както следва: кв. „Изток“, кв. „Мошино“, кв. „Тева“ и кв. „Стара Тева“, кв. „Сини вир“, кв. 

„Димова махала“, кв. „Хумни дол“, кв. „Твърди ливади“, кв. „Проучване“, Локалното на 

пътен възел „Хумни дол“ (кв. „Х. Ботев), Път север (път 1-6), кв. „Монте Карло“, кв. 

„Радина чешма“, кв. „Стара чешма“, кв. „Клепало“ ( с изключение на 2-3 Норда, поради 

ниско разположение на жици – VIII у-ще и ДГ „Калина Малина“), кв. „Проучване“, кв. 

„Кристал“, кв. „Варош“, кв. „Дараците“, кв. „Иван Вазол“, ул. „Софийско щосе“, кв. 

„Могиличе“, кв. „Ралица“, хижа „Славей“, кв. „Марина бара“, кв. „Каменина“, кв. 

„Църква“, кв. „Калкас“, с. Боснек, с. Чуйпетлово, с. Големо Бучино, с. Драгичево, входа на 

„Делта Хил“ , ЦГЧ – адм. център и пригаров район ( с частични изключения: ул. „Черешово 

топче“, ул. „Бенковска“, ул. „Вардар“ при детската ясла Люба Ивошевич). 

Да бъдат заредени с контейнери тип „Норд“ предстои: кв. „Драгановец“,с. Вискяр, с. 

Селищен дол, с. Ярджиловци, с. Богданов дол, с. Студена., с. Люлин, с. Планиница, с. 

Лесковец и с. Дивотино. 

Общият брой на контейнерите от автоматизираната система на територията на 

община Перник е 907 бр., като 865 бр. са с обем 3.000 м³ и 42 бр. с обем 3.750 м³. 

 Подобряването сметосъбиращата услуга се състои в следните направления : 

http://www.pernik.bg/
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1. Оптимизиране на броя, вида и разположението на съдовете за ТБО, при запазване на 

същия обем или увеличаването му, като се предвидят по-големи, но по-компактни 

съдове с подобрени функции за съхранение, отваряне, затваряне, защита от разпиляване 

и течове, подобрен външен вид, забавяне на злокачествени процеси по време на 

съхранение. Контейнерите с вместимост 3.000 м³ и 3.750 м³. с автоматично обслужване, 

отговарят на следните критерии:   

 Обслужването на всички видове и обеми от новите съдове, ще може да бъде извършвано 
с едни и същи камиони.  

 Видът на съдовете е естетически издържан и съвместим със спецификата на 

заобикалящата ги среда . 

 Отворите на съдовете са оборудвани с механизъм за крачно отваряне, тези механизми са 
достъпни, без да създават риск за ползвателите им. Те са лесни за използване с 

необходимата широчина.  

 Съдовете се доставят с фабрично положено антикорозионно покритие-топло 
поцинкована стомана с прахово покритие от епоксидна боя в разновидности на цветове, 

с антиграфити покритие, издръжливо на атмосферни влияния.  

 Техническите характеристики на съдовете позволяват обслужването им без намеса на 
работници, само с помощта на техника, управлявана от водача, който е и оператор на 

сметосъбирането.  

2. Оптимизиране на технологията за събиране и транспортиране на съдовете, като се 

предвиди напълно машинно повдигане, изпразване и връщане на съдовете, съкращаване 

на времето между спиране на автомобила на точката за събиране и потеглянето му след 

извършените операции, намаляване броя на курсовете, с които сe транспортира единица 

обем до площадката за обезвреждане.; 

3. Оптимизиране на графиците и маршрутите, както и общата стратегия и организация на 

дейностите. 

С кофи тип „Мева“ са заредени гр. Батановци, с. Кралев дол, с. Кладница, с. 

Рударци, с. Мещица, с. Черна гора, кв. „Димова махала“, кв. „Хумни дол“ (мах. 

„Триъгълника“), кв. „Могиличе“, кв. „Ралица“, кв. „Каменина“, кв. „Марина бара“, 

кв. „Кристал“ (къщите), кв. „Варош“, кв. „Драгановец“, кв. „Клепало“, кв. „Байкушева 

махала“, кв. „Проучване“ (частично къщите), кв. „Рудничар“. Общият брой на 

пластмасовите кофите тип „Мева“ с вместимост 120 л. е 12 197 бр.  

Заредени с контейнери тип „Бобър“ са гр. Батановци, с. Кладница , с. Рударци, с. 

Кралев дол, с. Мещица, с. Черна гора, кв. „Рудничар“, кв. „Цалева круша“, кв. 

„Караманица“, кв. „Куциан“, кв. „Васил Левски“, Централен гробищен парк, Гробищен 

парк кв. „Мошино“, Промишлените зони на територията на общината, ул. „Владайско 

въстание“,ТЕЦ „Република“, като общия им брой възлиза на 1 496 бр. 

Прогнозната стойност за изпълнение на дейността за 2023г. е в размер на 4 294 

173,89лв. 
В предложената план-сметка са заложени и 92 500,00 лв. за изграждане на 24 бр. 

бетонни площадки за ЕГО и зелени отпадъци (дейността се прехвърля от миналата план-

сметка) 

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със Заповед на кмета на 

общината №1932/28.10.2022 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ. 

И през 2023 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява, съгласно 

оперативен план и утвърдени от Кмета месечни графици. 

http://www.pernik.bg/
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Експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Тева“ на общините 

Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, 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 2020“ на основание Договор № 8/19.01.2021г. за „Експлоатация и стопанисване на  

Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, 

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка №1 и Клетка №2 (нова) на 

Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и 

инсталация за компостиране“.  Проектната стойност за дейността през 2023г. е 1 406 441,65 

лв., 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 е увеличена от 82,00лв./тон за 2021г  на 95,00лв./тон за 2022г. и 

за всяка следваща година, 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. 

 Средствата са както следва: 

  Отчисления по чл.64 от ЗУО – 2 533 669,19 лв. 

  Отчисления по чл.60 от ЗУО – 30 380,84 лв. 

 

За обезпечаване на дейността „поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в 

общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3. от ЗМДТ“ се 

предвиждат общо 1 892 559,24 лв. разпределени, както следва : 

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

на сервитутни зони на общински пътища – 225 542,81 лв.; 

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

училища и детски градини и гробищни паркове – 1 667 016,43 лв. 

 Планираните средства касаят цялостното почистване и поддържане на чистотата на 

места за обществено ползване на територията на общината, включително машинно и ръчно 

метене, миене, почистване на регули, почистване на елементи на пътната инфраструктура, 

почистване на специфични замърсявания. Основната част от тези разходи са насочени 

както към повишаване на качеството, така и към разширяване на поддържаните площи. 

С оглед изложеното на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 

66 ал. 3 т. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс предлагам на вниманието на Общински съвет – Перник следния проект за 

 

http://www.pernik.bg/
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136011408&dbId=0&refId=8439906
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Р Е Ш Е Н И Е: 

I. Приема и одобрява План-сметка за годишния размер на разходите за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и експлоатация на депо за 

битови отпадъци; поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места и селищните образувания, предназначени за 

обществено ползване в Община Перник за 2023 г. (Приложение 1). 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 

Кмет на Община Перник 

 

 

http://www.pernik.bg/

