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          ПРОЕКТ! 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕТРИЧ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Относно: Одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от 

ЗМДТ за 2019г. на територията на община Петрич. 

 

 

 

 

 ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  Всички разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на 

услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране, по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и по 

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

селищните образувания в общината се включват в план-сметка за годината, която се 

одобрява с решение на общинския съвет. 

  На основание чл.66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), предлагам 

на Вашето внимание за одобрение на План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66, 

ал. 1 и ал.7 от ЗМДТ за 2019г. на територията на община Петрич. Дейностите включват: 

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 - за услугата по чл.62, т.1 от ЗМДТ; 

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 - за услугата по 

чл.62, т.2 от ЗМДТ; 

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 - за услугата по чл.62, т.3 от ЗМДТ. 

4. Обезпечения по чл. 60 и отчисленияпо чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

Обезпеченията и отчисленията, когато се правят за битови отпадъци от общини, се 

включват в план-сметката като разход за дейности по чл.66, ал.1, т.2 за годината, в която 

подлежат на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните средства от 

обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, 

когато се правят за битови отпадъци от общини, са друг източник на финансиране на 

разходите от план-сметката в годината на извършване на съответния разход. 

 План-сметката за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от 

ЗМДТ за община Петрич за 2019г.включва: 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090 

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg 
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І. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

  брой Ед.цена Общо  

1. Контейнер тип „Бобър“ с вместимост 1,1куб.м. 100  390,00 46 800,00лв. 

2. Кофи тип „Мева“ с вместимост 0,1куб.м. 2000  43,00 103 200,00лв. 

3. Ремонт, подготовката за повторна употреба, 

поправка на съдове за съхранение 

 1 500,00 1 800,00лв. 

 Всичко:   151 800,00лв. 

 
ІІ. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 

 

1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и 

нежилищни имоти на граждани и предприятия, попадащи в 

границите на организираното сметосъбиране 

и сметоизвозване 

904 200,00лв. 

2. Други дейности:  

2.1. Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, 

едрогабаритни отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни 

битови отпадъци и биоотпадъците; 

6 000,00лв. 

2.2. Събиране, съхранение, транспортиране и предаване за последващо 

обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. 

1 800,00лв. 

 Всичко: 912 000,00лв. 

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

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

обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

 

1. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление 

на отпадъците 

лв./тон 4,24лв. 65 355,00лв. 

2. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

лв./тон 57,00лв. 964 098,00лв. 

3. Експлоатационни разходи на съответните 

съоръжения (включително за сепариране и 

оползотворяване на битови отпадъци); 

  244 800,00лв. 

4. Инвестиционни разходи – изграждане на клетка 4 от 

РДНИО. 

  65 000,00лв. 

 Всичко:   1 339 253,00лв. 

 
ІV. Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - хартия, пластмаси, 

метали, стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци 

отпадъци. 
 

1. Изграждане и експлоатация на площадки/съоръжения за 

компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи; 

или за анаеробно разграждане. 

1 459 549,80лв. 

 Всичко: 1 459 549,80лв. 
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V. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

1. Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, 

обособени детски площадки, паркове, гробищните паркове – 

метене, машинно и ръчно миене,събиране, извозване на отпадъците 

144 000,00лв. 

2. Почистване от битови отпадъци на сервитутни зони 

на общински пътища; 

20 000,00лв. 

3. Почистване на нерегламентирани сметища; 60 000,00лв. 

4. Почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както 

битовите отпадъци на речни корита, дерета и други в рамките на 

населеното място; 

20 000,00лв. 

 Всичко:  244 000,00лв. 

 

 Общо разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от ЗМДТ - 4 106 602,80лв. 

 

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и  чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

Общински съвет Петрич да вземе следното  

 

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЕ: 

 

 Одобрява  План-сметка за разходите за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от ЗМДТ 

за 2019г.на територията на община Петрич, както следва: 

 

План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 и ал.7 от ЗМДТ 

 Наименование на 

услугата/дейността 

Мерна 

е-ца/ 

Количе

ство 

Единична 

цена 

Общо лева 

І. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 

1. Контейнер тип „Бобър“ с вместимост 1,1куб.м. 100броя 390,00 46 800,00 

2. Кофи тип „Мева“ с вместимост 0,1куб.м. 2000броя 43,00 103 200,00 

3. Ремонт, подготовката за повторна употреба, 

поправка на съдове за съхранение 

 1 500,00 1 800,00 

4. Дезинфекция на съдове  - - 

 Всичко: - - 151 800,00 

ІІ. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 

1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от 

жилищни и нежилищни имоти на граждани и 

предприятия, попадащи в границите на организираното 

сметосъбиране 

и сметоизвозване 

  904 200,00 

2. Други дейности:    

2.1. Разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, 

метали и стъкло, едрогабаритни отпадъци, 

рециклируеми отпадъци, опасни 

битови отпадъци и биоотпадъците; 

  6 000,00 
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2.2. Събиране, съхранение, транспортиране и предаване за 

последващо обезвреждане на опасни отпадъци от 

домакинствата. 

  1 800,00 

 Всичко:   912 000,00 

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

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

обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

1. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление 

на отпадъците 

лв./тон 4,24 65 355,00 

2. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

лв./тон 57,00 964 098,00 

3. Експлоатационни разходи на съответните 

съоръжения (включително за сепариране и 

оползотворяване на битови отпадъци); 

  244 800,00 

4. Инвестиционни разходи – изграждане на клетка 4 от 

РДНИО. 

  65 000,00 

 Всичко:   1 339 253,00 

ІV. Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - хартия, пластмаси, метали, 

стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци отпадъци. 

1. Изграждане и експлоатация на 

площадки/съоръжения за компостиране на 

биоотпадъци от поддържане на зелени площи; или 

за анаеробно разграждане. 

  1 459 549,80 

 Всичко:   1 459 549,80 

V. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

1. Почистване на улици, площади, алеи, междублокови 

пространства, обособени детски площадки, паркове, 

гробищните паркове – метене, машинно и ръчно 

миене,събиране, извозване на отпадъците 

  144 000,00 

2. Почистване от битови отпадъци на 

сервитутни зони на общински пътища; 

  20 000,00 

3. Почистване на нерегламентирани сметища;   60 000,00 

4. Почистване на дъждоприемни канали и шахти, 

подлези, както битовите отпадъци на речни корита, 

дерета и други в рамките на 

населеното място; 

  20 000,00 

 Всичко:    244 000,00 

 Общо за услугата: 4 106 602,80 

 

 

 

 

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

 


