
О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА 

ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УСЛУГИТЕ „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО“ И „ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА 

ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ.  

                 

 На основание чл. 77 и чл. 79 във връзка с чл. 75 от  Административно-процесуалния 

кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните 

актове /ЗНА/, Община Правец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че 

до 14.12.2019г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по 

изготвения Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2020г., необходими за предоставяне на 

услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община 

Правец. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет 

страницата на Община Правец. Заинтересованите лица и организации могат да се 

запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения. 

 

Настоящата обява е публикувана на 14.11.2019г. (вторник).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Румен Гунински, Кмет на Община Правец 

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 

2020 година и одобряване на план – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в община Правец през 2020. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) е регламентирано задължението на Община Правец да 

предоставя на населението услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – Ботевград, както и за 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.  

Границите на районите за извършване на услуги по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване  на 

територията на Община Правец, както и честотата на сметоизвозване са определени със 

Заповед № З-751 от 31.10.2019г. на Кмета на Община Правец на основание чл. 63, ал. 2 

от Закона за местните данъци и такси.  

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща 

отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като 

отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се 

насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен 

с наредба, като беше различен за всяка календарна година както следва: за 2013г. - 

15лв./т; за 2014г. - 22лв./т; за 2015г. - 28лв./т; за 2016г. - 36лв./т; за 2017г. - 40лв./т; за 

2018г. - 45лв./т; за 2019г. - 57лв./т; а за 2020г. и за всяка следваща година ще бъде 95лв./т. 

Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до 

оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.  

Увеличението на размера на такса битови отпадъци за 2020година се налага 

поради увеличение с повече от 60% на размера на отчисленията за обезвреждане на 

отпадъци .  

След извършен подробен анализ на направените разходи и след изготвени 

прогнозни стойности се предлага следната план-сметка за разходите през 2020година, 

необходими за предоставяне на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване“, 

„обезвреждане на битови отпадъци в депо“ и „поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване“ в Община Правец.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.7 и чл.27, ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.62, чл.63, 

чл. 66 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси, предлагам на Вашето внимание 

проект на размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 2020 година и 

проект на план – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Правец през 2020г.  

  За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица размерът на такса битови отпадъци се определя в промил върху 

данъчната оценка на недвижимия имот.  

  За нежилищни имоти на юридически лица размерът на такса битови отпадъци се 

определя в промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на 

недвижимия имот.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РУМЕН ГУНИНСКИ 

Кмет на Община Правец   /п/ 



МОТИВИ 

Към Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2020г., необходими за предоставяне 

на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите 

отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване“ в Община Правец 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект за приемане на 

размера на такса битови отпадъци за 2020г. и одобряване на план-сметка за разходите 

през 2020г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и 

сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община Правец са предвидените от 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците отчисления, които всяка община заплаща 

за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат 

за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 

рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с наредба, като 

беше различен за всяка календарна година както следва: за 2013г. - 15лв./т; за 2014г. - 

22лв./т; за 2015г. - 28лв./т; за 2016г. - 36лв./т; за 2017г. - 40лв./т; за 2018г. - 45лв./т; за 

2019г. - 57лв./т; а за 2020г. и за всяка следваща година ще бъде 95лв./т. Така наложените 

нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите 

по обезвреждане на отпадъците на общините.  

2. Цели, които се поставят.  

С Проекта за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020г. и одобряване на 

план-сметка за разходите през 2020г., необходими за предоставяне на услугите по 

„сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и 

„поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община Правец се 

поставя основната цел справедливо да се определи размера на такса битови отпадъци и 

да се компенсира увеличението на отчисленията за обезвреждане на отпадъци в 

Регионалното депо за неопасни отпадъци – Ботевград.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2020г., необходими за предоставяне на 

услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община 

Правец.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането Проект за приемане на размера на такса 

битови отпадъци за 2020г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2020г., 

необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, 

„обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване“ в Община Правец се свеждат до привеждане на план-сметката 

в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и всички нормативни актове от 

по-висока степен.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2020г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2020г., необходими за предоставяне на 

услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община 

Правец е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 

актовете на европейското законодателство.  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ! 

 

ПРОЕКТ НА 

 
ПЛАН – СМЕТКА 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 

2020 ГОДИНА 

 

Съгласно изискванията на чл.66 (3) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се 

определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-

сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на 

дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на 

територията за обществено ползване 

 

 ПРИХОДИ  за 2020 г. ОБЩО:  697 034 

1. От такса битови отпадъци 697 034 

№ РАЗХОДИ за 2020 г. ОБЩО: 697 034 

1.  за сметосъбиране и сметоизвозване   201 600 

2.  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо 60 000 

3.  за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци 237 500 

4.  за чистота на териториите за обществено ползване 197 934 

 

 

 


