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                                  ОБЩИНА  “М А Р И Ц А”  –  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  

                           Пловдив, бул. “Марица” 57A           тел.:   032/ 907 800                            

                     факс:  032/ 951 934                              
                                     e-mail:obshtina@maritsa.org                 web: www.maritsa.org 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

от инж. Петър Иванов Минков – заместник-кмет на  Община „Марица” 

 

 

ОТНОСНО:  1. Одобряване на 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 2023 г. 

2.   Запазване  размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на 

предприятия и граждани за 2023 година, спрямо 2022 година. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В  изпълнение на изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ), предлагам на Вашето внимание 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 2023 г. 

 В План-сметката са включени всички относими за календарната 2023 г. разходи 

на общината за извършване  на дейностите по: 

1. 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; 

2. 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; 

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

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за 

обществено ползване. 

 При изготвяне на проекта на план-сметката, са взети предвид: 

1. Отчета на изпълнение на План - сметката за 2022 година, към 30.09.2022 г.  

/приложение № 1/; 

2. Обхвата и вида на предлаганите услуги на територията на Община „Марица“ 
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през 2023 г., съгласно заповед  РД-09-1575/11.10.2022 г. на Кмета на общината, за 

определяне  границите на  услугите по събиране, транспортиране  и третиране на 

битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, 

както и честотата на събиране и транспортиране. 

3. Количеството на генерираните, обезвредени и оползотворени битови   

отпадъци  от населението и фирмите през  2021 г.  и  2022 г. /до м. септември вкл./; 

4. Размерите на месечните  обезпечения и отчисления за тон депониран отпадък  

през 2023 г.,  съгласно  чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

5. Цената за тон депониран отпадък на Регионално депо за неопасни  отпадъци  

в землището на с. Цалапица; 

6. Цената за тон  приет и преработен битов отпадък на Депо за неопасни  

отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци; 

7. Предвидените услуги, тяхното количество и цена, съгласно договор за  

възлагане на обществена поръчка № 125/15.04.2021 година на Община „Марица” с ДЗЗД 

„Консорциум чиста Марица 2014”; 

8. Разходите за разделно събиране, траспортиране и третиране на битови 

 биоразградими отпадъци. Дейностите се изпълняват от създаденото търговско 

дружество „Чиста Марица“ ЕООД със 100 % общинско участие в капитала, на което е 

възложена и експлоатацията на  компостиращата инсталация; 

9. Разходите по сключения договор за разделно събиране  на опасните битови  

отпадъци от организираната в сътрудничество с Община Съединение система за 

събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове;  

10. Разходите за осигуряване на  площадка за предаване на разделно събрани  

отпадъци от домакинствата, вкл.  едрогабаритни, събиране и транспортиране на 

едрогабаритни отпадъци. 

11. Необходимите средства  за заплати, осигуровки и издръжка на наетия  

персонал, ангажиран  с дейностите по чистота; 

12. Достигнатата събираемост на таксата за битови отпадъци спрямо облога,   

както и отчетеният ръст в декларираните нововъведени в експлоатация жилищни и 

нежилищни имоти на граждани и фирми през текущата година; 

13. Очакваният преходен остатък на 31.12.2022 г.; 

14. Очакваните приходи от продажба на компост; 

15. Разпоредбите на Закона за управление на отпадъците; 

16. Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси; 

17. Разпоредбите на 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.  

 Разходите по план – сметката за 2023 година ще се финансират от таксата за 

битови отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за 

съответния източник за финансиране. 

Като други източници на финансиране са планирани: 

- Очаквания преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2022 г.; 

- Приходи от продажба на компост – 73 000 лева; 

- Натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО – 499 200 лева. 
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В предложената план-сметка е заложена възможността през 2023 година да бъдат 

финансирани  дейности  по управление на битовите отпадъци, като се  използват средства 

от натрупаните отчисления в размер до 499 200 лева, от който за:   

1. Експлоатационни разходи за услугата по третиране / в т.ч. предварително 

третиране/ на битовите отпадъци от Община „Марица” на обект „Депо за 

неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ” в с. Шишманци - 299 200 лева. 

2. Закупуване на фабрично нов комбиниран багер товарач, обезпечаващ 

функционирането на общинската система за управление на отпадъците -  до 

200 000 лв. 
 

 

Така направения анализ и разчети позволяват запазване размера на таксата за 

битови отпадъци през 2023 година. 

 

Като имате предвид гореизложеното, Моля да обсъдите и подкрепите 

предложения вариант на решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени данни на основание 
чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679




