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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. Божурище 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от Георги Димов – Кмет на община Божурище 

 

ОТНОСНО: Одобряване на план - сметка и определяне размера на такса битови отпадъци 

за 2021 г. 
 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Божурище Общински съвет Божурище следва да определи в годишен размер таксата 

за битови отпадъци за 2021 година въз основа на план – сметка, включваща всички относими 

за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне 

науслугите по чл.62 от ЗМДТ, а именно: 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения 

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

- третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци,  

- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени 

за обществено ползване. 

Със заповед №РД-498/22.10.2020г. на Кмета на община Божурище са определени видът на 

предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в населените места на територията на общината 

(границите и районите за сметоизвозване и сметосъбиране, поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване и поддържане на депо за битови отпадъци за 2021 година), 

както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

Депонирането на отпадъците през 2021 г. ще се извършва на Регионалното депо в 

гр.Костинброд, като цена на 1 тон битов отпадък през 2021г. ще бъде 30,74 лв. без ДДС (при 

29,49 лв. през 2020г.) или 36,89 лв. с ДДС. 

Едновременно с това, съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, през 

2021г. общината е задължена да прави отчисления в размер на 82 лева за тон депониран битов 

отпадък, като целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи 

тяхното рециклиране и оползотворяване 

В разходите за поддържане на териториите за обществено ползване са включени 

разходите за почистване на нерегламентирани сметища на територията на цялата община, 

миене и метене на улични платна и площади, събиране на отпадъци от паркове, пешеходни 

зони, алеи и тревни площи и извозването им до депото в гр.Костинброд, и разходите за 

възнаграждения, осигуровки, гориво и работно облекло на работници в дейност 623 „Чистота“. 

При разработване на план-сметката приходите са изчислени съгласно действащите 

размери на промили и базата за определяне на такса битови отпадъци. 

От направения анализ на приходите от ТБО се установи, че все повече предприятия 

избират да заплащат такса битови отпадъци на база количеството, като за това декларират броя 

на необходимите им съдове за 2021 година. Поради пандемията от COVID-19 се е увеличил  

броя на фирмите и гражданите, които декларират, че няма да ползват имотите си през цялата 

2021 година. 
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През 2021 г. населението и фирмите на територията на общината, ще се обслужват със 

съдове тип кофа - 110л. и  контейнер тип „БОБЪР“ – 1100л. 

 

В изпълнение на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ проектът на план-сметката е публикуван за 

обществено обсъждане на интернет страницата на Общината на 15.12.2019г.  

 

 Във връзка с гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка 

с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.17 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище, 

във връзка с чл.8, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Божурище да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І.  ОДОБРЯВА  

 

П Л А Н  -  С М Е Т К А 

за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане на чистотата на населените 

места в община Божурище за 2021 година 

 

І. Приходи, в т.ч.         1 402 800 

      1. От такса битови отпадъци        1 103 800 

           за гр. Божурище           717 600 

           за селата            386 200 

     2. Прогнозен остатък от 2020 година         299 000 

         за гр. Божурище           134 000 

         за селата            165 000 

ІІ. Разходи,  в т. ч.         1 402 800 

1. За осигуряване на съдове за битови отпадъци         30 000 

За гр. Божурище             17 000 

За селата              13 000 

2. За сметосъбиране и сметоизвозване        383 760 

За гр. Божурище           197 060 

За селата            186 700 

3. За депониране на отпадъци          182 300 

За гр. Божурище             97 800 

За селата              84 500 

4. За поддържане на териториите за обществено ползване               401 500 

За гр. Божурище           188 500 

За селата            213 000 

5. Отчисления по чл.  64 от Закона за управл. на отпадъците     405 240 

За гр. Божурище            217 240 

За селата            188 000 

 

II. Определя цени на съдове за събиране на битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на регионално депо, както следва:  

 

Цени за гр. Божурище 
1.    146,12 лева за съд кофа 110 л., при кратност 1 път седмично. 

2. 1 341,50 лева за съд “Бобър” 1100 л., при кратност 1 път седмично. 

3. 2 562,99 лева за съд “Бобър” 1100 л., при кратност 2 пъти седмично. 

 

Цени за всички села 
   1.    146,12 лева за съд кофа 110 л., при кратност 1 път седмично. 

   2.   1 341,50 лева за съд “Бобър” 1100 л., при кратност 1 път седмично. 

 



ІІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2021 г. за предприятия, както следва: 

  1. Предприятията заплащат такса битови отпадъци в размер на 3 промила върху по-

голямата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, в т.ч: 

    1.1.За събиране на битови отпадъци,  транспортиране до регионално депо – 1 

промил; 

    1.2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депо за битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 64 от ЗУО - 1 промил. 

    1.3. За почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други обществени 

места – 1 промил. 

  2. Когато предприятията не ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и са 

декларирали това обстоятелство, заплащат такса за  поддържане на чистотата на обществени 

територии в размер на 1 промил върху по-голямата стойност между данъчната оценка и 

отчетната стойност на недвижимите имоти.  

  3. Когато  предприятията ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  на база 

количество съдове по предварително подадена декларация, съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 

община Божурище, заплащат стойността на съдовете, определена в т.ІІ и 1 промил върху по-

голямата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти за 

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други обществени места. 

 

IV. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2021 г. за населението по населени места, 

както следва: 

 1. За имоти, попадащи в границите на районите за сметоизвозване и сметосъбиране и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, определени със заповед № РД-

498/22.10.2020г. на кмета на община Божурище, таксата се определя като промил върху 

данъчната оценка на недвижимите имоти (земя и сграда): 

1.1 За територията на гр. Божурище – 5 промила, разпределени по услуги, както 

следва: 

  - Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо - 2 промила 

   - Обезвреждане на битовите отпадъци чрез депониране, включително 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО - 2 промила 

   - Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други обществени 

места - 1 промил 

1.2 За територията на с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Росоман, с. Златуша, с.Делян, 

с.Пролеша, с. Хераково и с. Храбърско – 13 промила, разпределени по услуги както следва: 

    - Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 5 промила 

   - Обезвреждане на битовите отпадъци чрез депониране, включително 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО - 5 промила 

    - Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други обществени 

места - 2 промила. 

2. За имоти, попадащи в границите на районите за почистване на терени за обществено 

ползване, определени със заповед № РД-498/22.10.2020г. на кмета на община Божурище, 

таксата се определя като промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти (земи и 

сгради) за услугата: 

    - Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други обществени 

места - 2 промила. 
 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ........................................ 

 ГЕОРГИ ДИМОВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 

 

 



Изготвили: 

  
Н-к отдел: “МДТ”: 

     /А. Бухларски/ 

 

Н-к отдел “ИДЕУС” 

    /Т. Трайков/ 

 

Съгласували: 

 

 

Н-к отдел „ФБЧР”: 

/Н. Петрова/ 

 

 

Секретар на община: 

/Ц. Димитрова/ 

 


