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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. РУДОЗЕМ 

 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем 

 

 

           ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 ГОДИНА. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

        

    На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, предлагам на Вашето 

внимание проект на решение за определяне размера на такса битови отпадъци в община 

Рудозем, заедно с план-сметката за необходимите средства за осигуряване на дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депо за неопасни 

отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване за 2022г. 

               Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, таксата се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за 

битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от същия закон 

за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или други инсталациии и съоръжения за обезвреждане; чистота на 

териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън районите, в които 
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общината не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се начислява такса за 

поддържане на депо за битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване. 

              Таксата се определя в годишен размер с решение на общинския съвет, въз основа на 

одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

- Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им по 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането 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 

               За идната 2022г. се предвижда увеличаване на общите разходи, необходими за 

обезпечаване на дейностите – „Сметосъбиране и сметоизвозване“, “Обезвреждане на битовите 

отпадъци в депо за неопасни отпадъци“ и „Чистотата на териториите за обществено ползване“. 

С цел подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги са заложени 

допълнителни средства и в дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване”.  

        В предложената план-сметка за формиране на разходите на горепосочените услуги е 

съобразено увеличаването на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв., 

осигурителните плащания, увеличението на тока и увеличението на таксите, които Община 

Рудозем ще заплаща към РИОСВ- Смолян. Вноските за обезпечаване на отчисленията по 

Закона за управление на отпадъците за 2022 г. ще бъдат в размер на 95,00 лв./т по чл. 64 и 5,38 

лв./т по чл. 60 от същия закон. За сравнение размерът на вноската по чл. 64 от ЗУО за 2021г. е 

82,00 лв./т. Трябва да се има предвид, че това е последното предвидено по закон увеличение.  

           При тези параметри на предвидените за 2022г. разходи, се налага увеличение на 

таксата за битови отпадъци спрямо размера й през 2021 г.  

            

      Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.3, 

т.2 от ЗМДТ предлагам на Общински съвет-Рудозем да приеме следното  

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 



 

 

 Общински съвет-Рудозем: 

 

1. Утвърждава план-сметка за приходите и разходите за събиране и извозване, третиране 

на битовите отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в 

община Рудозем за 2022г., съгласно приложението, което е неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Определя промил за облагане на физически и юридически лица за 2022г., съгласно 

приложението, което е неразделна част от настоящото решение. 

 

 

МБ/НС/ЮП                                         

 

23.12.2021 г.
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Signed by: Rumen Ventsislavov Pehlivanov  

    

 

  


