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ДОКЛАД И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

одобряване на разходите за 2022 година и приемане на план-сметката 

за приходи и разходи за Такса битови отпадъци на територията на 

община Кричим за 2023 година 

 
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и в  изпълнение на 

разпоредбите на чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, посл. доп. ДВ. 

бр. 17 от 01 март 2022г., и по реда на чл. 69, ал. 2 от АПК, Община Кричим уведомява 

всички заинтересовани страни, че се открива производство по  издаване на общ 

административен акт за одобряване на план-сметката за разходите за дейност 623 

«Чистота» за 2022 год. и приемане на план-сметката за приходите и разходите от такса 

битови отпадъци на община Кричим за 2023 година. Община Кричим ще предложи на 

Общински съвет при община Кричим да вземе решение, с което да одобри план-сметка 

за необходимите средства за финансиране на дейностите, включително необходимите 

разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и 

транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, 

вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване обяви недвижим имот и 

определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2023 г. 

  Проектът на решение за одобряване на план-сметката и план-сметката, ведно с 

доклада към нея, се публикуват на 08.11.2022 год. на интернет-страницата на община 

Кричим: www.krichim.bg, за обществено обсъждане, с което се създават предпоставки в 

регламентирания 30-дневен законов срок, считано от тази дата, за предоставяне на 

писмени мнения, предложения, възражения или др. от заинтересованите лица, във 

връзка с направеното предложение за изменение на размера на такса битови отпадъци в 

община Кричим за 2020 година. 

Предложения, възражения, мнения, препоръки и др. по публикувания проект,  

могат да подавани в деловодството на Община Кричим или на e-mail: 

kmet_krichim@abv.bg 
 

МОТИВИ: 

  

1. Причини, които налагат приемането.  

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) е регламентирано задължението на Община 

Кричим да предоставя на населението услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Цалапица, както и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. 

Границите на районите за извършване на услуги по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване 

на територията на Община Кричим, както и честотата на сметоизвозване са определени 

със Заповед № РД-02-09-305/21.10.2022 г. на Кмета на община Кричим на основание 

чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, всяка община заплаща 

отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като 

отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се 

насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е 

определен с наредба, както следва: за 2013г. - 15лв./т; за 2014г. - 22лв./т; за 2015г. - 

28лв./т; за 2016г. - 36лв./т; за 2017г. - 40лв./т; за 2018г. - 45лв./т; за 2019г. - 57лв./т; за 

2020г. - 69лв./т; за 2021г. - 82лв./т; зa 2022г. – 82лв./т., а за 2023г. и всяка следваща 
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година ще бъде 95лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен 

ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините. 

2. Цели, които се поставят.  
С Проекта за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на 

услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община 

Кричим се цели справедливо определяне размера на такса битови отпадъци, като се 

запази размера и качеството на предоставяната на гражданите и юридически лица 

услуга. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на 

административния акт.  

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и 

одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне на 

услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община 

Кричим, пред вид факта, че услугата е изцяло общински ангажимент – дейност 623 

«Чистота».  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

Резултатите, които се очакват от прилагането Проект за приемане на размера на 

такса битови отпадъци за 2023 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., 

необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, 

„обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване“ в община Кричим се свеждат до привеждане на 

план-сметката в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и всички 

нормативни актове от по-висока степен.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2023 

г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2023 г., необходими за предоставяне 

на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите 

отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ 

в община Кричим е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен 

в националното законодателство, както и с актовете на европейското законодателство. 

 

ДОКЛАД И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
от 

Атанас Стефанов Калчев –  Кмет на община Кричим 
 

  

ОТНОСНО: Одобряване на разходите за 2022 година и приемане на план-

сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци на територията на 

община Кричим за 2023 година.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Със свое Решение № 185, взето с Протокол № 26 от 29.12.2021 г., Общински съвет – 

Кричим определи размера на такса битови отпадъци за 2022 г. за физически и 
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юридически лица, и прие план-сметката за приходите и разходите за дейността за 2022 

година. 

За 2022 г. размерът на такса битови отпадъци за територията на община Кричим 

не беше променен спрямо 2020 г и 2021 г.  

Отчетът  на приходите и разходите за ТБО към 31.10.2022 г. е, както следва: 

§ 2707 Такса битови отпадъци: 

      - Бюджет                                671 815 лв 

      - Отчет                                    520 930 лв 

- извършени разходи д. 623 „Чистота“ към 31.10.2022 г. са, както следва: 

      - Актуализиран бюджет       524 495 лв  

      - Отчет                                   321 770 лв  

      - намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64  / към 31.10.2022 г. 

           - Актуализиран бюджет       232 267 лв 

           - Отчет                                   182 058 лв 

      - намаление на прихода / § 3701 внесен ДДС/ към 31.10.2022 г. 

           - Актуализиран бюджет          3 965 лв 

           - Отчет                                      4 121 лв 

      

 

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ 

АКТУАЛИЗИРАН 

БЮДЖЕТ  

КЪМ 31.10.2022 

 

ОТЧЕТ  

31.10.2022 

§ 01 Заплати на персонала          148 550 106 943 
§ 02 Др. възнаграждения на персонала 25 330 18 148 
§ 0551 Социални осигуровки от работодателя  18 532 15 307 

§ 0560 ЗОВ 7 292 6 158 

§ 0580 Вноски за ДЗПО 4 252 2 566 

ИЗДРЪЖКА   

§ 1011 Храна 200 50 

§ 1013 Работно облекло 3 500 3 503 

§ 1015 Материали 92 685 14 331 

§ 1016 Гориво 100 000 81 326 

§ 1020 Външни услуги 104 054 65 161 

§ 1030 Текущ ремонт 10 000 2 574 

§ 1062 Разходи за застраховки 4 500 3 337 

§ 1901 Платени държавни данъци,такси 3 600 822 

§ 1981 Платени общински данъци,  такси 2 000 1 544 
Всичко дейност „Чистота” 524 495 321 770 

§ 6102 Предоставени трансфери (-) 232 267 182 058 

§ 3701 Внесен  ДДС (-) 3 965  4 121 
Всичко дейност „Чистота” 760 727 507 949 

 

Към 30.10.2022 г. остатъкът в размер на 252 778 лв. представлява задължения за 

заплати и осигуровки за м. ноември и декември на работещите в дейност „Чистота”, за 

гориво за м.ноември и декември, за такси за депониране на отпадъците  към община 

Пловдив като собственик на регионалното депо в с. Цалапица, и   отчисления по чл.60 и 

чл.64 от ЗУО, определени по реда 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 на Министъра на околната среда и водите.  
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Предвидените средства от такса битови отпадъци за 2022 г. осигуряват 

покриването на материално-техническите и административни разходи по предоставяне 

на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, събиране на отпадъците и транспортирането им до 

сметището в Цалапица,  както и разходите за таксата за депониране на отпадъците 

ведно с отчисленията по реда на ЗУО и 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.  

      

Отчисленията съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 година през последните три 

години са: 

-   69 лв/т за 2020 г.; 

-   82 лв/т за 2021 г. 

-   95 лв/т за 2022 г. 

Увеличението през 2022 година на променените отчисления съгласно  Наредба № 

7 от 19.12.2013 г. е с 13 лв/т, спрямо 2021 г. По  настояване на общините, включително 

и чрез Националната сдружение на общините в Република България, през 2020 година 

бе постигнато съгласие с Министерството на околната среда и водите за договаряне на 

по-плавно завишение размера на отчисленията, за 2020 г. стана 69 лв/т, за 2021 година 

82 лв/т, а от 2022 и всяка следваща година става 95 лв/т. Нормативно наложените 

отчисления, които трябва да стимулират депонирането на по-малко отпадъци, 

оскъпяват ежегодно  разходите по обезвреждане на отпадъците на общините, в т.ч. и на 

община Кричим.  

Във връзка с разпоредбите на § 60, ал. 1 от Преходни и допълнителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г./, със свое 

Решение № 236, взето с протокол № 33 от 19.07.2022 г., за възстановяване на 

преведените и неусвоени от община Кричим обезпечения и отчисления за 2022 г. по 

смисъла на чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за периода 01.01.2022 г. – 

30.06.2022 г. в размер на 158 928 лв,  от РИОСВ – Пловдив, които чрез вътрешни 

компенсирани промени и без да се променя начина на определяне и размера на такса 

битови отпадъци за 2022 година се разпределят, както следва: 

1. За закупуване на съдове за битови отпадъци кофи тип „Кука“, контейнер тип 

„Бобър“, метални колела за контейнер – 139 170 лв.; 

 2. За финансиране на Договор с предмет: „Изготвяне на Програма за опазване на 

околната среда за периода 2021-2028 г., Раздел лечебни растения към програмата и 

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община 

Кричим“ – 13 200 лв. с ДДС; 

3. За финансиране на дейности по прилагане на противоепидемични мерки на 

обекти и територии за широко обществено ползване на територията на община Кричим 

– 15 000 лв. 

4. За компенсиране на дейностите по управление и реализиране на предмета на 

дейност на учреденото търговско дружество с ограничена отговорност със 100 % 

общинско участие "Компост 2022" ООД, със съдружници Община Кричим и Община 

Перущица, определени в Анализ на услугата от общи икономически интерес и при 

спазване на законодателството на държавните помощи в областта на услугите от общ 

икономически интерес - 43 800 лв. 

С вземането на горепосоченото решение на ОбС – Кричим се създадоха 

предпоставки за: закупуване на допълнително количество съдове за битови отпадъци, 
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които да бъдат предоставени на ползвателите на услугата; осигуряване на финансиране 

за договора по възлагане изработването на ПООС 2021-2028 г., която вече е приета от 

съвета; финансиране на дейности по прилагане на противоепидемични мерки на 

обществени обекти и терени; осигуряване дейността на новосъздаденото търговско 

дружество „Компост 2022“, на което е възложено стопанисването и управлението на 

изградената компостираща инсталация в партньорство с община Перущица. 

Непреведените и натрупани по сметката на община Кричим отчисления за 

периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г., е целесъобразно да бъдат разпределени за 

дофинансиране на такса битови отпадъци за 2023 г., като с тях ще се покрие недостига 

в дейността в резултат на предстоящото увеличение на МРЗ и по-високите разходи за 

горива и консумативи. 

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците, битовите отпадъци събирани на територията на община Кричим и през 

2022 г. се извозват и депонират на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в 

Цалапица  на основание подписан с община Пловдив договор № РД № 22ДГ-

41/26.01.2022 г. срещу заплащане на определената за целта такса.  

Таксата за ползване на депото в с. Цалапица включва, както следва: 

1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв/т; 

2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т; 

3. отчисленията по реда на чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв/т. 

4. отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на МС 

№ 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г. са за: 2011г. - 3 лв/т; 2012 и 2013г. – 9 

лв/т; 2014 г. – 15 лв/т; 2015 – 28 лв/т; 2016 г. - 36 лв/т; 2017 година – 40 лв/т; 2018 – 45 

лв/т; 2019 – 57 лв/т; 2020 – 69 лв/т, 2021 – 82 лв/т; 2022 – 95 лв/т. 

През 2022 година    количеството на депонираните от община Кричим отпадъци 

на регионалното депо в с. Цалапица, не надвишава количествата от 2020 г и 2021 

година. Изпълняват се вменените задължения със Закона за управление на отпадъците, 

общините да отговарят за поддържане чистотата, осигуряване на съдове и извозването 

им по отношение на цялата територия на съответната община, включително и по 

републиканските, и по общинските пътища, и по коритата на реките и деретата, 

независимо от собствеността им, така и по отношение недопускане и/или почистване на 

нерегламентираните сметища с оглед недопускане на замърсявания и евентуални 

наказателни санкции спрямо общината. 

Към настоящия момент физическото изпълнение на СМР за изграждане на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци  

приключи, което даде възможност през 2022 г. същата да бъде въведена в 

експлоатация. Това е важна предпоставка за предприемане на мащабна разяснителна 

кампания сред населението по отношение разделното събиране на генерираните 

биоразградими, в т.ч. и растителни отпадъци от домакинствата, с цел депонирането им 

на компостиращата инсталация за последваща обработка съгласно технологията, което 

от своя страна ще доведе до значително намаляване на битовите отпадъци депонирани 

на депото за неопасни отпадъци в с. Цалапица, а в резултат на това и до намаляване на 

разходите за депонирането и за отчисленията. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в 

годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на 

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

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други;  
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2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

3. 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;  

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

В  изпълнение на разпоредбите на чл. 67, ал. 4 от Закона за местните данъци и 

такси, Общински съвет при община Кричим следва да определи такса битови отпадъци 

за 2023 година според количеството генерирани битови отпадъци, което да бъде  

водеща основа за определянето, а при обективна невъзможност /чл. 67, ал. 5/ може да 

приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват 

обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането ѝ, обективирани в конкретни 

мотиви съпроводени с анализ, обосноваващ избора на определена основа. 

При действащата на територията на община Кричим система за събиране на 

отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или 

лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен 

ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде 

прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. 

Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е организирано 

чрез съдове за групово ползване. В определени точки на територията на населеното 

място са разположени определен брой съдове с различен обем, които се ползват от 

домакинствата в района. Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се 

ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет 

освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти. 

При това положение не може да бъде определен обема на генерираните отпадъци от 

отделния ползвател.  

В тази връзка предлагам Общинския съвет да приеме основи, които са различни 

от посочената в чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ, поради което в настоящия проект на Решение, 

като основен способ за определяне размера на такса битови отпадъци предлагам за 

основи да се ползват:  

- за жилищните имоти – данъчната им оценка;  

- за нежилищни имоти на предприятия – по високата стойност от данъчната 

оценка и отчетната им стойност; 

- според количеството определено въз основа на подадените декларации по 

смисъла на чл. 18а от НОАМТЦУ на община Кричим. 

Допълнителен аргумент за това предложение произтича и от разпоредбата на § 

20 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за местните данъци и такси, (ДВ, бр. 14 от 2021 Г., в сила от 17.02.2021 г.), а 

именно: „Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март на 

годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението 

и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, с която наредба се определя 

редът за изготвянето на план-сметката по утвърден образец. С така въведената 

разпоредба на § 20 от ПЗРЗИДЗМДТ, всъщност се отлага до 2024 година въвеждането 

на облагането с такса битови отпадъци само на  база количество генерирани битови 

отпадъци. 

Прогнозните количества битови отпадъци, които ще бъдат депониране но депото 

за неопасни отпадъци в с. Цалапица са 3000 т/г. за 2023 г., като намаляването им 

спрямо предходната година се обуславя от предстоящото реално въвеждане на 
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системата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци генерирани на 

територията на община Кричим. Въз основа на тях са предвидени и необходимите 

съпътстващи разходи по обезпечаване на дейност „Чистота“. 

Изхождайки от описаното по-горе и предполагаемия брой подадени декларации 

за определяне на ТБО на база количество съд и по чл.71 от ЗМДТ се очаква размерът на 

облога за такса битови отпадъци за 2023 г. да е в порядъка на: 

- Приходи от ТБО за физически лица - 328 967 лв; 

- Приходи от ТБО за юридически лица - 404 553 лв. 

- Преходен остатък от отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО за 2022 г.- 148 404 ЛВ. 

Общо приходи:  818 520 лв. 

Разходите за дейностите за 2023 година включват: 

- Заплати, хонорари, осигуровки на заетите в дейността – 217 988 лв. 

- Издръжка /вода, горива, енергия, данъци, такси, застраховки, външни услуги, 

ремонти и др./ - 208 086 лв.; 

- Намаление на прихода /трансфери за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за 

компостираща инсталация и ДДС/ - 392 446 лв. 

Общо разходи: 815 520 лв. 

 
С оглед предстоящото подписване на договор с община Пловдив за депониране 

на битовите отпадъци и заложените с него условия, е видно, че и за 2023 година, 

допустимите за депониране количества битови отпадъци са до 3 000 т/годишно, а 

таксата за ползване на депото в с. Цалапица ще включва, както следва: 

1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв/т; 

2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т; 

3. отчисленията по реда на чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв/т. 

4. отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на МС 

№ 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г. са за: 2011г. - 3 лв/т; 2012 и 2013г. – 9 

лв/т; 2014 г. – 15 лв/т; 2015 – 28 лв/т; 2016 г. - 36 лв/т; 2017 година – 40 лв/т; 2018 – 45 

лв/т; 2019 – 57 лв/т; 2020 – 69 лв/т, 2021 – 82 лв/т; 2022 – 95 лв/т.; 2023 – 95 лв/т. 

При разработването на план-сметката за разходите в дейността за 2023 г. са взети 

пред вид, както новите завишени цени за горива и консумативи, така и предстоящото 

увеличение размера на минималната работна заплата /МРЗ/, която прогнозно от 

01.01.2023 г. или от 01.04.2023 г. /конкретната дата ще бъде определена със Закона за 

държавния бюджет на Р България за 2023 год./ става 850 лв., което води  и до 

увеличение на осигуровките  за 2023 г. спрямо 2021 г. Ако не бъдат предприети мерки 

за коригиране на заплатите, персоналът в общинска дейност „Чистота” - шофьори и 

сметосъбирачи, ще останат под този размер, тъй като в по-голямата си част са на МРЗ,  

което от своя страна подлежи на санкции по реда на трудовото законодателство спрямо 

работодателя, в случая общината. 

Към настоящия момент във връзка с гореизложеното, считам за целесъобразно 

запазването на размера на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица, 

който е определен с Решение № 17 взето с протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински 

съвет – Кричим. 

В изпълнение на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ и по реда на чл. 69, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, проектът на решение за одобряване на 

разходите за 2022 г и план-сметката за 2023 г., ведно с доклада към нея, са публикувани 

на 08.11.2022 г. на интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, за 

http://www.krichim.bg/
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обществено обсъждане. В регламентирания 30-дневен законов срок не са постъпили 

мнения, предложения, възражения или др., във връзка с направеното предложение за 

определяне размера на такса битови отпадъци в община Кричим за 2023 година. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общинския съвет 

следния проект за решение относно размера на такса „Битови отпадъци” ведно с план-

сметката за такса битови отпадъци за 2023 г., както следва: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8 и Глава Трета, Раздел Първи Такса битови отпадъци от Закона 

за местните данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 15 – чл. 18б от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Кричим, Общински съвет при община Кричим: 

 

РЕШИ: 

 

І. Одобрява разходите в размер на 520 930 лв   към 31.10.2022 лв. за 

осъществяване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване,  депониране и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, покривани от такса 

битови отпадъци в община Кричим, както следва: 

§ 2707 Такса битови отпадъци: 

      - Бюджет                                671 815 лв 

      - Отчет                                    520 930 лв 

- извършени разходи към 30.11.2020 г. са: 

      - Актуализиран бюджет       524 495 лв  

      - Отчет                                   321 770 лв  

      - намаление на прихода / отчисления по чл. 60 и чл. 64  / 

           - Актуализиран бюджет       232 267 лв 

           - Отчет                                   182 058 лв 

      - намаление на прихода / § 3701 внесен ДДС/ 

           - Актуализиран бюджет          3 965 лв 

           - Отчет                                      4 121 лв 

 

ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/ 

за 2023 година в размер на 818 520 лв, свързани с: 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо за 

неопасни отпадъци за приемане и депониране; 

 Таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо 

за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО; 

 Почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за 

обществено ползване. 

 

ІІІ. Размера на такса битови отпадъци за 2023 г. за физически и юридически лица на 

територията на община Кричим се определя в левове съгласно Решение № 17, взето с 

протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет при община Кричим,  според 

количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при 
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честота на извозване определена със заповед № РД 02-09-305 от 21.10.2022 г. на Кмета 

на община Кричим. 

 

IV. Определя ползвателите на съдове за битови отпадъци възоснова на подадени 

декларации по чл.18а от НОАМТЦУ на община Кричим, както следва: 

 За съд тип „Бобър”: 

НЕК ЕАД ПАВЕЦ „Орфей”, „Солвекс” КП ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК 

ЕАД ВЕЦ Въча 2, „Наги”, „Наги ТК” ООД, ЕООД, ВиК Пловдив; ЕТ „Плеяди-

Никола Гунчев“; „КРИЧИМФРУКТ” ЕООД; ВПК „Напредък“; „Фиркомс” ЕООД; 

„Даниел индустри холдингс” ЕООД 

 За съд тип „Кука”: 

„Банка ДСК; ЕТ „Бойка Костова”;СИМС-06 ООД; ДКД-И ЕООД; КАТЦ-БМ ООД; 

Ватия; „Кричим Бетон” ЕООД; НЕК-ЕАД „ВЕЦ ВЪЧА 2” НЕК-ЕАД „ВЕЦ ВЪЧА 1” 

НЕК-ЕАД „Кричим”; „Веко Строй” ЕООД; „Дафи 90” ЕООД; „ВОЛОС 05” ЕООД” 

ЕООД; „Енергоремонт Гълъбово” АД; „Хидростроителство” ООД; ЕТ „Плеяди-

Никола Гунчев” А и Г Кричим; „Кричим индустрия” АД; „Теракс” ЕООД; 

СИЕСТА-АБ ЕООД; „АиГ Груп” ЕООД”. 

 

V.  Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти, върху които 

са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с 

пряката им богослужебна дейност. 

 

 

Приложение: 

1. Приложение № 1 – приходи от такса битови отпадъци за 2023 год. 

2. Приложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 «Чистота» за 2023 год.  

 

 
ВНОСИТЕЛ: АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 


