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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 
 На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Община 

„Марица“ уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване 

на общ административен акт.  

Община „Марица“ предлага на Общински съвет „Марица“ да вземе решение, с 

което да приеме План-сметка за приходите и разходите  за събиране и транспортиране 

на битови отпадъци, третиране  на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община „Марица“ за 2021 г. и запазване размера на такса битови отпадъци за 

жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година, спрямо 

2020 година. 

 План-сметката в размер  на 4 373 740 лв. включва всички планирани и относими  

за календарната 2021 г. разходи на общината за извършване  на дейностите по: 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и  

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

отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 

разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – 1 918 520 лв. , в. т.ч 

224 866 лв. - ДДС по чл.163а, ал.2 от ЗДДС.; 

 третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово  

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

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 

отпадъци – 1 244 720 лв., в. т.ч 80 990 лв. - ДДС по чл.163а, ал.2 от ЗДДС, обезпечения 

по чл. 60 от ЗУО – 50 330 лв. и отчисления по чл. 64 от ЗУО – 688 800 лв.; 

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

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване - 1 210 500 лв., в. т.ч 5 168 лв. - ДДС по чл.163а, 

ал.2 от ЗДДС. 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по 

издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК, в срок до 04.12.2020 г. 

чрез следните форми: 

 Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се 

входират в административния център в сградата на общината с адрес: гр. 

Пловдив, бул. Марица 57А; 

http://www.maritsa.org/
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 На сайта на община „Марица“, раздел Услуги, подраздел Мнения, препоръки 

и сигнали /www.maritsa.bg/мнения-препоръки-и-сигнали/ 

 Лице за контакт: Петър Минков – зам.кмет на община Марица 

 Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на сайта на 

Община „Марица“. 

 

 Доклад от кмета на община „Марица“ 

 Проект за Решение от Общински съвет „Марица“ 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Приложение № 4 
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