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ОТНОСНО: ПЛАН - СМЕТКАТА за приходи и разходи за такса битови отпадъци 

през 2021 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Малко 

Търново 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за 

разглеждане и приемане на План - сметка на приходите и разходите за поддържане на 

чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2021 година на територията на 

Община Малко Търново, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса 

за битови отпадъци. 

 

I. Правно основание 

 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните 

данъци и такси. 

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията 

на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното 

депо са взети предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 

1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и чл. 15 от Наредбата за определянето и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Малко 

Търново, се предлага да бъде обсъдена и одобрена План - сметка на необходимите 

разходи за битови отпадъци през 2021 г. Предлаганата План - сметка включва 

планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за гр. Малко Търново и всички 

населени места от община Малко Търново. Същата включва необходимите разходи по 

дейности, както следва: 

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

• събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

• 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; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

 



План - сметката е изготвена за територията на цялата община - приложение № 1, 

като са посочени конкретните стойности по видове дейности. 

 

2. На основание чл. 67, ал.3 от ЗМДТ Общински съвет Малко Търново следва да 

определи размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година, по населени места. 

 

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че размерът на таксата се определя в левове 

според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството 

на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде 

данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им 

цена. 

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на 

основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба 

от Общински съвет Малко Търново. В тази връзка, икономическата обосновка на 

план-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване, е разработена съгласно приетата и действаща към момента 

нормативна уредба. 

 

II. Организация на дейностите 

 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване 

се осъществяват от фирма „МИТ И КО“ ООД, с което дружество общината има сключен 

договор. Въведено е организирано сметосъбиране във всички населени места. Към 

момента на територията на всички населени места в община Малко Търново са осигурени 

и се обслужват с контейнери тип “бобър”с обем 0,9 и 1,2 куб.м. 

 

По плана на приходната част: 

Към 31 септември 2020 г. (до 3-тото тримесечие) са събрани средства в размер на 

239 210 лв. от ТБО, или 75,00 % изпълнение на План сметката от 2020г., която е в размер 

на 331 600 лева. Изпълнението е в рамките на допустимото. 

 

По плана на разходната част изпълнението е следното: 

 

Съгласно чл. 60 от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци 

чрез депониране, като всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо 

бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото, 

размера на което е съгласно договор за депониране и зависи от количеството отпадък. 

Продължава увеличението на отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които за 2021 

година са определени в размер на 82 лева/тон, съгласно 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, издадена от министъра на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. по чл. 20, ал. 1, 

т. 1, б. „ж”. 

 

 

 

 

 

 



III. Формиране на план – сметката 

 

 Планираните разходи по План - сметката за ТБО за 2021 г. е в размера на тази от 

2020г. - 331 600лв.  

 

 Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на 

общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да 

се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на 

финансиране. 

 

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2021 година е, 

както следва: 

 

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

инсталации и съоръжения за обезвреждането им. В План-сметката са включени 

средствата, необходими за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 

предвидените средства са в размер на 110 000 лв. 

 

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

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

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците. В План-сметката 

са включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в 

регионалното депо. Средствата са предвидени в размер на 130 000 лв. на база анализ на 

разходите. 

 

3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване. В План-сметката са 

включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на 

чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на 

уличните платна, площади и др.територии за обществено ползване в община Малко 

Търново; дейности свързани с почистване на гробищните паркове; почистване и 

поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и зони за отдих, 

както и разходи за: организиране на кампании за почистване на населените места; 

противообледенителни материали за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти. Средствата са 

предвидени в размер на 85 000 лв. на база анализ на разходите. 

 

4. 6 600 лева за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

 

Средствата се планират в бюджета на Община Малко Търново за 2021 година 

съгласно Единната бюджетна класификация по дейности „Чистота” , „Озеленяване” и 

„Обредни дейности” . 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Определяне на годишния размер на таксата 

 

На основание чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за 

битови отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за 

осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането 

им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. Размерът на таксата е определен за всяка услуга поотделно, респ. 

такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните 

услуги, като размерът на отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по 

предложената план-сметка за съответните дейности по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

План-сметката за чистотата за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, 

определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени 

на услуги, предоставяни от Община Малко Търново. 

Определя такса за битови отпадъци за 2021 г. и цени на услуги за почистване на 

териториите за обществено ползване в Община Малко Търново, както следва: 

 

Определя промил такса битов отпадък, както следва 

 

- за жилищни и нежилищни имоти на граждани в строителните граници на 

населеното място,  както и за жилищни имоти  на юридически лица  

 за гр. Малко Търново - 8,00 ‰ 

 за с. Граматиково и с. Звездец - 9,00 ‰  

 за с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. Близнак, с. 

Бяла вода, с. Калово и с. Визица - 10,00 ‰ 

 

- за нежилищните имоти на юридически лица в строителните граници на 

населеното място 

 за гр. Малко Търново - 10,00 ‰ 

 за с. Граматиково и с. Звездец - 10,00 ‰ 

 за с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. Близнак, с. 

Бяла вода, с. Калово и с. Визица - 10,00 ‰ 

 

- за нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел в населените места 

от община Малко Търново 

 за гр. Малко Търново - 10,00 ‰ 

 за с. Граматиково и с. Звездец - 10,00 ‰ 

 за с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. Близнак, с. 

Бяла вода, с. Калово и с. Визица - 10,00 ‰ 

 

V. Цели, които се поставят 

 

С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 година. 

 

 

 

 

 

 



VI. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на 

план-сметката 

 

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за 

приходите и необходимите разходи на община Малко Търново за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2021г. се осигуряват от целеви 

приходи от такса битови отпадъци. 

 

Контролът по прилагането на План-сметката се осъществява от определени за това 

служители на Община Малко Търново, в рамките на техните задължения. 

 

РАЗДЕЛ   В ‰ за 2021г. 

ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,  

КАКТО И ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

гр. Малко Търново 8,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  3,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения  

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

4,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 9,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН  СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЗВЪН  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ С ТЪРГОВСКА 

ЦЕЛ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

 

 

За 2019 година всички данъчно задължени лица подали декларация по чл. 27 ал. 2 от 

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

Община Малко Търново, за определяне на таксата според количеството на битовите 

отпадъци за следващата календарна година се събира такса за един контейнер 1,2 куб.м. – 

1 650 лв./год. плюс 2 промила върху отчетната стойност на активите им за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване 

 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по 

План - сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия Проект на План - 

сметка (Приложение 1) в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица 

да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и 

възражения по същата.  



 

Писмени предложения и възражения може да се подадат в деловодството в сградата 

на общинска администрация: гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, или 

на електронна поща: mt_kmet@mail.bg. в срок до 16.12.2020г. 

 

 

 

 

 

ИЛИЯН ЯНЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

mailto:%20mt_kmet@mail.bg


 

Приложение 1 
 

 

План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Малко Търново 

за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година 

 

 Приходи/лв. Разходи/лв. 

І. ЗА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 100 000  

-имоти на фирми  93 700  

-задължения от минали години 25 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ        

по чл. 60 от ЗУО (4 000)  

по чл. 64 от ЗУО    (70 000)  

2. Разходи, предвидени в план - сметката: 

2.1. Събиране на БО и транспортирането им до депото       70 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       10 000   

2.3. Почистване на територии за обществено ползване      70 000 

2.4. Отчисления по чл. 60 от ЗУО  (4 000) 

2.5. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     (70 000) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО       5 000 

ВСИЧКО: 218 700 229 000 

II. ЗА СЕЛАТА: 

Граматиково, Звездец, Бръшлян, Младежко, Стоилово, Евренозово, Заберново, 

Близнак, Бяла Вода, Калово, Визица 

1. Приходи от такса БО 

- имоти на граждани  52 000  

- имоти на фирми 37 900  

- задължения от минали години 23 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ    

По чл. 60 от ЗУО     (2 000)  

По чл. 64 от ЗУО (40 000)  

2. Разходи, предвидени в план – сметката: 

2.1.Събиране на БО и транспортирането им до депото        40 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       4 000 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване       15 000 

2.4. отчисления по чл. 60 от ЗУО      (2 000) 

2.5. отчисления по чл. 64 от ЗУО  (40 000) 

2.6. закупуване на нови съдове за БО  1 600 

ВСИЧКО: 112 900 102 600 

 

Общо за Община Малко Търново (I + II) 331 600 331 600 

 

Отчисления по ЗУО (116 000) (116 000) 

 

 


