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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Неждет Джевдет - кмет на Община Главиница 

 
Относно: Определяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2022г. на 

територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за 

дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022година.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Главиница осигурява на населението услуги по 

събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и дейности по 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Услугата се финансира от 

приходите от такса за битови отпадъци по ЗМДТ и други собствени приходи, като 

тенденцията е разходите да се покриват със средствата набирани единствено от такса битови 

отпадъци. 

Със Заповед №РД-01-863 от 28.10.2021г. на кмета на общината на основание чл.62 и 

чл.63, ал.2 от ЗМДТ са определени вида на услугите, които ще се извършват на територията на 

община Главиница през 2022г., честотата на обслужване на съдовете, местата за обезвреждане 

на битовите отпадъци и границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Главиница. 

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци 

се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз 

основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения 

за третирането им, както и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и др.; 

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.  
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 За 2021г. в план-сметката са планувани средства в размер на 538 154лв., които средства 

са финансирани от такса битови отпадъци – 315 000лв. и 223 154лв от други собствени 

приходи. Месец ноември е извършена актуализация на план сметката в частта на разходите, 

касаеща месечните отчисления за 2021 по чл. 60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО.  

§60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК дава възможност на общините да разходват средствата от 

месечните отчисления за 2021 по чл. 60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО по решение на общински 

съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общински съвет 

начин на определяне на размер на ТБО. Дължимите месечни отчисления за 2021г. по чл. 60, 

ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО в случай, че не бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани 

промени, остават дължими в срок до 31 декември 2021г.  

Изпълнението на разходите към 30.11.2021г. е в размер на 279 860лв.  

Към 31.10.2021г. извозеното количество отпадък в регионалното депо в Силистра е 1 378тона.  

 

 Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното:  

 

 По отношение на разходната част:       574 576лв. 

 

I. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци - контейнери, кофи и др.       230 120лв. 

I.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други              4 000лв. 

За дейностите по сметосъбиране се използват съдове тип „Бобър“ с обем 1 100 литра. 

Предвиждат се средства за закупуване на резервни части на съществуващите контейнери на 

обща стойност 2 000лв. и за дезинфекция на съдовете за съхранение на отпадъците в размер на 

2 000лв. 

 

I.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата и др. инсталации 

и съоръжения за третирането им       226 120лв. 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са планувани средства за заплати, 

осигурителни вноски от работодател на 3щ.бр. персонал, работещ в сметоизвозващия 

автомобил и поддръжката на автомобила (гориво, рез.части, застраховки, годишен технически 

преглед и др. разходи за външни услуги) в размер на 104 924лв.  

След извършен анализ се оказва, че през последната година зачестяват ремонтните 

дейности по сметоизвозващия автомол, като за 2020г. до м. октомври разхода за ремонт и 

рез.части по камиона възлиза на 20 817лв. Предвид това предлагаме да се закупи нов 

сметоизвозващ автомобил под формата на финансов лизинг със срок на изплащане 60 месеца 

и до 30%първоначална вноска от стойността на актива. Първоначалната вноска за автомобила 

ще е от преходния остатък от възстановените от РИОСВ Русе суми от месечни отчисления за 

2020г. и остатъка от 2021г. по чл. 60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО. Плануваните вноски за 

новия автомобил са в размер на 121 196лв. 

 

II. 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            183 000лв. 

 



 

Община Главиница извозва отпадъците в Регионално депо гр. Силистра. За депониране на 

отпадъците в депото цената е 18лв. с ДДС за тон отпадък. 

Отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г. са съответно 9 лв/тон и 

95лв/тон.  

Прогнозното количество битови отпадъци за 2022г. е 1500 тона.  

 

III. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии 

от населените  места, предназначени за обществено ползване, в т.ч.:   161 456лв. 
III.1. Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени 

детски площадки, паркове, гробищни паркове – метене, събиране и извозване на отпадъците  

            96 326лв. 

В това перо се плануват разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на 

останалия персонал, зает в звено „Чистота и озеленяване”, както и извън щатния персонал, в 

размер на 76 326лв. Трябва да се има предвид и разхода за снегопочистване на  улиците в 

населените места, който се покрива от такса битови отпадъци. Очаквани разходи за 

снегопочистване на улици през 2022г. са в размер на 20 000лв.  

 

III.2. Почистване на нерегламентирани сметища     40 130лв. 

Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на 

нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че непосредствено след 

почистване от страна на общината на дадено сметище се намират недобросъвестни граждани, 

които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще разходите по това перо ще нарастват, което е 

продиктувано и от зачестилите проверки от контролните органи. Тук са планирани разходите 

за заплати и осигурителни вноски от работодател на булдозериста и разходите за поддръжка 

на булдозера.  

 

III.3. Почистване на дъждоприемателни канали и шахти, както битовите отпадъци на 

речни корита, дерета и други в рамките на населеното място    15 000лв. 

 

III.4. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното 

място (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане, косене на трева и др.  

10 000лв. 

Тук се включват разходите за обезпаразитяване на зелените площи, паркове и градини през 

летните месеци, косене на трева по паркове и алеи и други разходи.  

 

 

По отношение на приходната част: 

 

За 2022г. се запазват промилите, определени с решение №18 на Общински съвет гр. 

Главиница от протокол №3/23.12.2019г., както следва:  

 

Дейност 
Жилищни имоти 

/ промили / 

Нежилищни имоти 

/ промили / 

Такса за „сметосъбиране” и 

„сметоизвозване” 

4,0 4,5 

Такса за „обезвреждане на 

битови отпадъци в депа”  

2,0 1,5 

Такса за „поддържане на 

чистота” 

1,0 1,5 

 

ОБЩО: 

 

7,0 

 

7,5 

 

 

Очакваните приходи от такса битови отпадъци през 2022г. са в размер на 320 000лв.  

 



 

Дофинансирането с други собствени приходи на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване и всички останали дейности по чл.66 от ЗМДТ ще са в размер 

на 182 739лв. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.7, и при спазване 

правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 и чл. 66 ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси и чл. 16 от Наредба № 11 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, предлагам 

Общински съвет гр. Главиница да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява план-сметка сметката за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 

от ЗМДТ за 2022г., съгласно Приложение №1.  

2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2022г. за територията на община 

Главиница, съгласно Приложение №2. 

3. Задължава кмета на Община Главиница да включи в бюджета на Общината за 2022г. 

по прихода и разхода определените в план - сметката средства.  

 

 

 

--------пп--------- 

 

С уважение, 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

 Сузан Акиф, зам.-кмет „Финанси“ 

 

 


