
 

 

 

 

 

 

 

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 

27.11.2018 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за 

приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне 

размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.  

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесуален кодекс, настоящият проект за 

решение е публикуван на интернет страницата на Община Костенец - www.kostenetz.com 

на 27.11.2018 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Костенец  на 

същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес 

на общината и в информационния център в сградата на общинска администрация на 

адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2.  

 

П Р О Е К Т 

 

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година  

 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТЕНЕЦ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ РАДОСТИН РАДЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година  
 

І. План- сметка за необходимине разходи за 2019г. 

 В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.66, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Костенец предоставя на населението 

услуги по събиране, извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци в Регионален 

център за управление на отпадъците – Самоков и за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

За финансовото осигуряване на пълния обем на работата по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране на нови 

инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 

2019г. са необходими средства в размер на 783 825.32лв., разпределени както следва: 

http://www.kostenetz.com/


1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други 

съоръжения за третирането им, както  и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци  

Планирания обем работа за 2019г. е на стойност 265 045.20лв. 

 

2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

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

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО. 

2.1.За финансиране разходите по третиране на отпадъците чрез депониране 

включително и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО са планирани средства в размер на 

247 182.00лв. 

За 2019г. се планира да бъдат третирани  до 3 000 тона смесени битови отпадъци. 

2.2. За дяловото съучастие в изграждането на Регионалната система за управление на 

отпадъците /преходен остатък от 2018г./ са планирани средства в размер на 127 674.01лв. 

      За осигуряване на дейностите по обезвреждане чрез депониране на битови отпадъци, 

поддръжка и мониторинг на съоръженията на депо Самоков, включително  отчисленията по 

Закона за управление на отпадъците през 2019г. и дължима сума от дяловото съучастие в 

изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците  са необходими общо  

374 856.01лв.  

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване: 

Планираните средства са в размер на 143 924.11лв.. 

 

 

ІІ. Размер на такса битови отпадъци за 2019г. за жилищни и нежилищни имоти на 

граждани и предприятия. 

 

     На основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ, Такса битови отпадъци за 2019г. се определя в 

съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на 

битови отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се определя за всяка услуга по 

отделно, респ. такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на 

съответната услуга. 

    Наредбата за определяне и администриране на местните данъци , такси и цени на услуги 

предоставяни на територията на община Костенец, предвижда три метода за определяне на 

таксата:   

- В съответствие с количеството битови отпадъци, когато същото може да бъде 

установено. 

Методът е приложим  за нежилищните имоти на предприятията, включени в границите на 

районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай, частта от таксата, 

която съответства на разходите за събиране и извозване на битовите отпадъци се изчислява 

съобразно средствата за обслужване на един съд за една година, при честота на извозване , 

съгласно Заповедта на Кмета на Общината. Компонентите – поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване и  обезвреждане на битовите отпадъци в депа, се определя 

пропорционално в промили върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната 

оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ. 

 



- При условията на пряко договаряне за услугата по събиране и извозване на битовите 

отпадъци. 

  За нежилищните имоти на предприятията е създадена възможност услугата за събиране 

и извозване на битовите отпадъци да се предоставя чрез пряко договаряне със 

специализирани фирми, регистрирани по реда на ЗУО. За тази услуга юридическите лица 

заплащат директно на обслужващите фирми, а на община Костенец дължат останалите два 

компонента от таксата. 

 

- Пропорционално в промили върху основа определена от Общински съвет Костенец. 

 

И през 2019г. за нежилищните имоти на предприятията извън посочените случаи, за 

жилищните имоти на предприятията и за имотите на гражданите, такса битови отпадъци ще се 

определя пропорционално в промили. 

 

Въз основа на горното се предлага размерът на такса битови отпадъци за 2019г. и 

разпределянето му по компоненти да е както следва: 

             1. Общински съвет Костенец - определя годишен размер на таксата за битови отпадъци 

спрямо количество на отпадъка както следва: 

               - за един съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за година. 

             2. Общински съвет Костенец – определя   такса битови отпадъци за 2019 г. на 6.5 

промила върху данъчната оценка на недвижимия имот за физическите лица, от които 2.5 

промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 2.5 промила за поддържане на депо за битови 

отпадъци и 1.5 промила за почистване на територии за  обществено   ползване. 

             3. Общински съвет Костенец – определя  такса битови отпадъци за 2019 г. на 8.5 

промила върху по-голямата от отчетната стойност или данъчната оценка на недвижимия имот 

за юридически лица, от които 4.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 2.5 промила за 

поддържане на депо за битови отпадъци и 1.5 промила за почистване на територии за  

обществено   ползване. 

             4.Общински съвет Костенец освобождава от плащане на такса битови отпадъци  - 

училища, читалища, детски градини и общинска болница.  

             

     Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и 

Наредбата за определяне и администриране на местните данъци , такси и цени на услуги 

предоставяни на територията на община Костенец, предлагаме Общински съвет Костенец да 

приеме и одобри план – сметка за дейностите по събиране извозване и обезвреждане в депа или 

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

обществено ползване за 2019г., както и размер на такса битови отпадъци за жилищните и 

нежилищните имоти на предприятия и граждани за 2019г., съгласно прилажения проект за 

решение. 

 

 Приложения: 

 

 1.Приложение№1  План – с метка сметосъбиране, сметоизвозване и депониране за 2019г. 

    2.Проект на решение.  

 

 

 С уважение, 

    РАДОСТИН РАДЕВ 

    КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 



                                                                                                                    Приложение 1 
        

 Общо съдове 
през 2018 

Цена за 
еднократно 
събиране и 
извозване 

Събиране на БО и 
транспортирането им 

(месечно) 

За годината 

        
        
 Бобър Мева Бобър Мева Бобър Мева  

I.РАЗХОДИ       783825.32 

1.Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

509 3640     265045.20 

гр.Костенец       245 2240 3.50 0.97 7717.50 4345.60 144757.20 

гр.Момин проход    92  3.50 0.97 2898.00  34776.00 

с.Костенец      100 1400 3.50 0.97 3150.00 2716.00 70392.00 

с.Горна Василица 24  3.50 0.97 420.00  5040.00 

с.Пчелински бани 35  3.50 0.97 612.50  7350.00 

с.Очуша 10  3.50 0.97 175.00  2100.00 

с.Подгорие 3  3.50 0.97 52.50  630.00 

2.Обезвреждане на БO в депа и други съоръжения   374856.01 

2.1.Отчисления по чл.60 от ЗУО      16200.00 

2.2.Отчисления по чл.64 от ЗУО       171000.00 

2.3.Членски внос       1362.00 

2.4.Такса депониране       58620.00 

2.5.Дялово участие в РСУО      127674.01 

3.Чистота на териториите за обществено 
ползване 

  143924.11 

гр.Костенец          74773.11 

гр.Момин проход         19599.44 

с.Костенец           19551.56 

Почистване на нерегламентирани сметища    30000.00 

II.ПРИХОДИ       783825.32 

        
Забележка:        

1.Отчисленията по чл. 60 от ЗУО са изчислени на база 3000 т. БО по 5,40 лв. на тон.  

2.Отчисленията по чл. 64 от ЗУО са изчислени на база 3000 т. БО по 57,00 лв. на тон.  

3.Таксата за депониране е изчислена, както следва:     

3.1. 1500 т. БО за сепариране и депониране по 25,78 лв. на 
тон. 

   

3.2. 1500 т. БО за депониране по 17,30 лв. на тон.     

        

        



 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТЕНЕЦ 

 

 

 

                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                      ОТ РАДОСТИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г. 

 
 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

 

             С цел осигуряване средства за покриване необходимите разходи за събирането и 

транспортирането на битовите отпадъци, почистването на териториите за обществено ползване 

и подържане на депото към Регионална система за управление на отпадъците гр.Самоков и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.7 и  ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.66 от Закона за местните данъци и такси, 

предлагам Общински съвет Костенец  да вземе следното  

 

 

                                                          РЕШЕНИЕ: 

 

 

             1. Общински съвет Костенец - одобрява План-сметка за необходимите разходи за 

събирането и транспортирането на битовите отпадъци, почистването на териториите за 

обществено ползване, подържане на депото и покриване разходите по инвестиционните   

намерения   отразени в нея   /съгласно Приложение 1/,   в размер на  

783 825.32  лв. 

             2. Общински съвет Костенец - определя годишен размер на таксата за битови отпадъци 

спрямо количество на отпадъка както следва: 

               - за един съд тип „Бобър” – 1 800 лв. за година. 

             3. Общински съвет Костенец – определя   такса битови отпадъци за 2019 г. на 6.5 

промила върху данъчната оценка на недвижимия имот за физическите лица, от които 2.5 

промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 2.5 промила за поддържане на депо за битови 

отпадъци и 1.5 промила за почистване на територии за  обществено   ползване. 

             4. Общински съвет Костенец – определя  такса битови отпадъци за 2019 г. на 8.5 

промила върху по-голямата от отчетната стойност или данъчната оценка на недвижимия имот 



за юридически лица, от които 4.5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 2.5 промила за 

поддържане на депо за битови отпадъци и 1.5 промила за почистване на територии за  

обществено   ползване. 

             5.Общински съвет Костенец освобождава от плащане на такса битови отпадъци  - 

училища, читалища, детски градини и общинска болница.  

             
 

 

 

 

РАДОСТИН РАДЕВ  
Кмет на Община Костенец 

 

 
Изготвил:М.Дакова 

Н-к отдел „МДТ” 

 
 

 


