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ДО                                                                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЛЪКИ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

от    

  от инж. Валентин Чавдаров Симеонов 

Кмет на Община Лъки 

 

Относно: Одобряване и приемане на план-сметка за годишния размер на разходите 

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на 

таксата за битови отпадъци за 2023 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

  В изпълнение на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ), чл. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 16 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Лъки, Общински съвет 

Лъки следва да определи таксата за битови отпадъци за 2022 г. Когато в горепосочения 

срок не се определи нов размер за съответната година, таксата (ТБО) се събира въз основа 

на действащия размер за предходната година. 

  Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 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. осигуряване на съдове за събиране 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

        Разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУО гласи: „За обезвреждане на отпадъци на 

регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се 

правят отчисления в размер и по ред, определени с наредбата по чл. 43, ал. 2, на 

министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на финансите.” 

Визираната наредба е 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 отчисленията съгласно тази наредба по години са следните:                                     

за 2013г. - 15 лв, за 2014г.- 22лв, 2015г. – 28 лв., 2016г. – 36 лв., 2017г. – 40 лв., 2018г. – 

45 лв., за 2019г. – 57 лв., 2020 г. – 69 лв., 2021 г. – 82лв. 2022 г. – 95 лв. и всяка 

следваща година – 95 лв. на тон . 

  За 2023 г. дължимата сума за депониране на битови отпадъци е в размер на 20,80 

лева без ДДС за тон депониран отпадък. 
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  През последните пет години дължимата сума за депониране на битови отпадъци се 

запази в размер на 20,80 лева без ДДС за тон депониран отпадък. 

            Одобрената от Общинския съвет план-сметка за определяне разходите на 

общината подлежи на проверка от Сметната палата. 

 Съгласно чл. 67 от ЗМДТ и чл. 22 ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Лъки, размерът на такса 

битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато 

съществуват обективни обстоятелства които възпрепятстват този принцип т.е. не може да 

се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на такса битови отпадъци се 

определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 

Общинския съвет.  

Към момента използваната от община Лъки основа за определяне размера на такса 

битови отпадъци е данъчната оценка/отчетната стойност на недвижимите имоти. При 

действащата на територията на община Лъки система за събиране на отпадъци, 

сметосъбирането на територията на общината е организирано чрез съдове за групово 

ползване. При това положение няма как да се определи обема на генерираните отпадъци 

от отделния ползвател. 

        Общинския съвет определя такса битови отпадъци ТБО както следва за 

физическите лица върху данъчната оценка, а за юридическите лица върху по 

високата между отчетната стойност и данъчната оценка или когато има подадена  

молба за брой съдове, съответно вида на съда за ТБО плюс чистота на местата за 

обществено ползване и депо. 

        Съгласно чл. 71 от ЗМДТ не се събира такса в три случая за: 

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината 

или ако имотът не се ползва през цялата година и има справка от EVN, че няма 

потребление на ел.енергия към подадената декларация по образец от собственика в 

общината по местонахождението на имота. 

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата 

не се предоставя от общината; 

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и 

други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива. 

4. такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, 

храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката 

им богослужебна дейност 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ Общинският съвет определя размера на таксите при 

спазване на следните принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

В проекта на план-сметката, предложена за одобряване са включени разходите, 

съгласно чл. 66, ал. 1, както следва: 

Общият размер на предвидените разходи за 2023 г. са 304 891 лв. съгласно 

Приложение № 1, състоящи се както следва: 

1. Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации и съоръжения за третирането. 

Извършването на дейностите по събирането и извозването на битовите отпадъци на 

територията на община Лъки, се осъществява от Дейност – Чистота  към ОбА от един 

главен специалист „БКС“, един шофьор и трима сметосъбирачи, по график съгласно  
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Заповед № 187 от 25 октомври 2022г. на кмета на Община Лъки за определяне на 

границите на районите и честотата на сметосъбиране на територията на община Лъки за 

2023г., с два специализирани сметосъбирачни автомобила. За тази дейност за 2023г. са 

планирани 114 184 лв. В тази сума са включени средствата за работни заплати, 

осигурителни  плащания за сметка на работодателя, други плащания, както и всички 

разходи за издръжка на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

регионално депо гр. Асеновград – материали, ремонти, такси, данъци, технически 

прегледи, винетки, гориво и смазочни материали. 

2. Разходи за 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 чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО). 

Общо за тази дейност планираните средства за 2023г. са  в размер на 71 976 лв. 

3. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Извършването на дейностите по поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Лъки се осъществява от Дейност – Чистота  към ОбА от 8 

общи работника и шофьор. За тази дейност за 2023г. са планирани 118 731 лв. В тази сума 

са включени средствата за работни заплати, осигурителни  плащания за сметка на 

работодателя, други плащания, както и всички разходи за издръжка на дейността, 

материали, ремонти, такси, данъци, технически прегледи, гориво и смазочни материали и 

др. 

Основна цел на община Лъки е подобряване на качеството на живот на жителите на 

общината, като привлекателно място за живеене, и подпомагане развитието на стопанския 

сектор на територията ѝ. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци на територията на община Лъки и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване, в изпълнение на изискванията на националното 

законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на 

нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, 

недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на 

нерегламентирани сметища. 

Предвид обстоятелствата и поради липсата към момента на методика за определяне 

на такса за битови отпадъци според тяхното количество, предлагам за   2023 г. да се запази 

размера на таксата определена в промили на база данъчната оценка на жилищните имоти в 

община Лъки, а за нежилищните имоти на предприятията/ЮЛ неподали декларация по чл. 

21 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

Община Лъки, в промили на база по–високата от отчетната стойност или данъчната 

оценка на имота. 

Относно нежилищните имоти на юридическите лица за всички населени места 

подали декларация по чл. 21 от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в Община Лъки, предлагам за 2023г. да се запази размера на 

таксата за вида съдове, като същите заплащат и определения промил за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване и промила за поддържане на депо 

/обезвреждане и депониране на битовите отпадъци в депа и др. инсталации. 

За имоти намиращи се извън границите на районите в които е организирано 

сметосъбиране съгласно Заповед № 187 от 25 октомври 2022г. на кмета на Община Лъки, 

предлагам да се начисли промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване и промила за поддържане на депо /обезвреждане и депониране   на битовите 

отпадъци в депа и др. инсталации. 

За имоти, които няма да се ползват през цялата 2023г. и е подадена декларация – 

образец от собственика или ползвателя до 30 ноември 2022г. в общината, предлагам за 
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2023г. да не се начислява промила за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, 

съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определяне и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Лъки. 

На основание чл. 65 - 70 от АПК, в установения законов срок, настоящата 

докладна записка, включваща в себе си проекта на решение за одобряване на план-

сметката и доклад на вносителя, заедно с план-сметката са публикувани на интернет-

страницата на общината: http://www.oblaki.com/ на 11.11.2022г. за обществено обсъждане, 

представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица. 

Към настоящия момент такива не са постъпили. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам, след обсъждане да вземете решение на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 20 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Лъки.  

                                                                                                 ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет – Лъки на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на 

чл. 65 - 70 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9 

от Закона за местните данъци и такси. 

I. Общински съвет приема План – сметка за необходимите средства за дейност 

„Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване“ за 2023г. съгласно Приложение 1. 

II. Таксата битови отпадъци за 2023г. запазва размера на такса битови отпадъци от 2022г. 

съгласно Приложение 2. 

 

                            

 

С уважение,(П) 

 

Инж.Валентин Симеонов 

Кмет на Община Лъки 

 

 

Съгласували: 

 

Г-н Делчо Бакърджиев 

Зам.-кмет на община  Лъки 

 

Елена  Кимилова 

Юрисконсулт на  община  Лъки 

  

 

Изготвили: 

Славка  Стратева  

Гл.специалист „БКС“ 

 

http://www.oblaki.com/

