
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Община Велинград, чрез настоящото публикуване, уведомява за откриване на производство за 

издаване на акт за одобряване на план - сметка  за дейностите по управление на отпадъците и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година. 

Определя се форма за участие в производството по издаване на акта чрез писмени 

предложения и възражения. 

СРОКЪТ ЗА ДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ Е ДО 24.00 Ч. НА 

18.12.2017 Г., КАКТО СЛЕДВА: 

А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@velingrad.bg 

Б) ЧРЕЗ ОТДЕЛ „АИОВО” 

 Достъп до пълната информация, съдържаща се в преписката, можете да получите в кабинет № 

11, ет. 1 – ви в сградата на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, обл. 

Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” №35 през работните дни в периода от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13.00 ч. 

до 17.00 ч.. 

 Основни съображения за издаване на акта: 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Закона за 

местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Велинград предоставя на населението услуги по събиране, 

извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци /ТБО/, и за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

Едно от съображенията за издаване на акта е постепенното привеждане на работата на 

администрацията в съответствие с един от основните принципи за опазване на околната среда, а 

именно, че „Замърсителят плаща”, което означава, че приходите от такса битови отпадъци по ЗМДТ 

трябва да покриват разходите за тези услуги. Мярката в проекта на акта е увеличаване на промила за 

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

населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, 

поради необходимост от обезпечаване почистването на микросметища. 

При изготвяне на проекта на акт е съобразен и нормативно предвиденият увеличен размер на 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците, както и изискването за 

ежегодното приемане на акта. 

Дата на откриване: 17.11.2017 г. 

Целева група: Всички заинтересовани 

Сфера на действие: Община Велинград 

Дата на приключване: 18.12.2017 г. вкл. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВЕЛИНГРАД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Приложен, представям на вниманието Ви проект на решение за одобряване на план - сметка  

за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2018 година ведно с прилагане на документите, удостоверяващи изпълнението на нормативно 

определената процедура. 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 
 

 

ПРОЕКТ! 

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

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година 

 



В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Закона за 

местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Велинград предоставя на населението услуги по събиране, 

извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци /ТБО/ и за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

Съгласно чл. 3, т. 6 от Закон за опазване на околната среда основен принцип за опазване на 

околната среда е „Замърсителят плаща”, което означава, че приходите от такса битови отпадъци по 

ЗМДТ трябва да покриват разходите за тези услуги.  За 2018 г. границите на районите и видът на 

предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване, са определени със заповед № 1410 от 

18.10.2017 г. на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ. 

Съобразени са увеличаващите се разходи за управление на отпадъци, произтичащи от 

нормативната уредба, а именно отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците 

за депониране, върху размера на които общините не могат да влияят.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите на глава III, раздел I, 

чл. 62, 63, 64, 67 от ЗМДТ 

и след проведено гласуване с 
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Общински съвет – Велинград 

Р Е Ш И: 

Вариант І: 

 

1. Приема план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 г. по обобщени 

показатели, както следва: 

ПЛАН – СМЕТКА 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА В    ОБЩИНА   ВЕЛИНГРАД  ПРЕЗ 

2018 г. 

1. Осигуряване на съдове за смет. Обработка на съдовете за смет  

    и транспортиране на  битовите отпадъци до депо                                                       -   612583.56 лв. 

2. Поддържане на депо за ТБО в Община Велинград, включително 

отчисленията по чл.60  от  ЗУО и чл.64 от  ЗУО                                                                  -  945250.04 лв. 

3. Почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии от 

    населените места                                                                                                                   -  696767.04 лв. 

           Всичко: /1+2+3/                                                                                                           -     2254600.64 лв. 

        ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата е в лв. с включен ДДС 20%.  

 

 

 

2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2018 г., както следва: 

 

                  

 

 



    Определя  промилите  за такса  битови отпадъци на Община Велинград за 2018 г.   

 

На база по високата от данъчна оценка и отчетна стойност на имота, както следва: 

Типология на имота За събиране на 

битовите 

отпадъци и 

транспортиране

то им до депата 

за битови 

отпадъци, 

осигуряване на 

съдове за 

битови 

отпадъци-

чл,66,ал.1,т.1 и 

2 от ЗМДТ 

/промили/ 

За проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци или 

други инсталации или 

съоръжения за 

обезвреждане на 

битови отпадъци-

чл,66,ал.1,т.3 от ЗМДТ 

/промили, вкл.60  и 

чл.64 от  ЗУО/ 

Почистване на 

уличните платна, 

площадките, 

алеите,парковите 

и другите 

територии от 

населените места, 

предназначени за 

обществено 

ползване 

чл66,ал1,т.4 от 

ЗМДТ 

/примили/,вкл. 

зимно подържане. 

 

 

Общ промил 

чл,66, ал.1 от 

ЗМДТ 

1 2 3 

 

4 5 

 

За жилищни, нежилищни  и вилни 

имоти,  на граждани и  жилищни имоти 

на лица регистрирани по ТЗ,  където има 

организирано сметоизвозване,находящи 

се във : 

- гр.Велинград, Юндола, 

      - Г.Биркова,Чолакова,Биркова, 

        Враненци,Рохлева,Абланица, 

        Долна Дъбева, Цветино, 

        Бутрева,  

  

- Драгиново 

- Кръстава, вилно селище Кара тепе 

- Пашови 

- Грашево 

- Света Петка 

      - Горна Дъбева  

      - Кандови,Алендарова, Всемирци, 

Бозьова 
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За нежилищни  имоти,  на лица 

регистрирани по ТЗ,   където има 

организирано сметоизвозване.  
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За незастроени имоти, попадащи в 

регулационните граници на населеното 

място. 
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За  имоти, намиращи се извън районите, 

в които общината е организирала 

събиране  и извозване на битови 

отпадъци за граждани и фирми. 
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2. За нежилищни имоти на лица,регистрирани по ТЗ на база заявен брой съдове за смет в съответствие с чл.67, 

ал.1 и 3 от ЗМДТ: 

 

1. Контейнер тип КС-1       -  1000 лв.  годишно 

2. Контейнер тип КС-4       -  2400 лв.  годишно 

3. Контейнер тип БОБЪР   -    900 лв.  годишно 

4. Кофа тип „МЕВА”          -    300 лв.  годишно 

 

 

3.Годишните суми по т.2 се отнасят за обслужване на съдовете както следва: 

 

- КС – 1    -  52 пъти годишно 

- КС – 4    -  52 пъти годишно 

- БОБЪР   -  52 пъти годишно  

- Кофа тип „МЕВА” -  52 пъти годишно 



 

Възлага изпълнението на решението на …………………………………………………… 

 

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 

………...2017г., Протокол №…., точка №…….. от дневния ред, по вх.№……/………..2017г. и е подпечатано с 

официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на 

Постоянната комисия по ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………………   

   

 

 

Вариант ІІ: 

Не приема план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 г.  

 

 

Възлага изпълнението на решението на …………………………………………………… 

 

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 

………..........2017г., Протокол №…., точка №…….. от дневния ред, по вх.№……/………..2017г. и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.  

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по        

…….……………………………………………………………………………………………….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………………  

 

 

 

 

 

 

 


