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финанси, европейски програми и проекти, местно развитие;  ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. а, 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 и след проведеното поименно гласуване, 
Общински съвет при община Кричим: 

І. Одобрява разходите в размер на 346 158 лв  към 31.10.2019 г. 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 към 31.10.2019 г. 

§ 2707 Такса битови отпадъци: 

      - Бюджет                                518 540 лв 

      - Отчет                         419 215 лв 

- извършени разходи към 31.10.2019 г. 

      - Актуализиран бюджет       483 277 лв  

      - Отчет                                     243 919 лв  

    - намаление на прихода /отчисления по чл. 60 и чл. 64  и § 3701 внесен ДДС/ 

           - Актуализиран бюджет        99 518 лв 

           - Отчет                                    102 239 лв 
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ІІ. Приема план-сметка за приходите /Приложение 1/ и разходите /Приложение 2/ 
за 2020 година в размер на 672 850 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. Определя размера на такса битови отпадъци за 2020 г. в левове според 
количеството и броя на използваните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, 
при честота на извозване определена със заповед № РД 02-09-341 от 11.10.2019 г. на 
Кмета на община Кричим, както следва: 

ІІІ.1. Размер на таксата в лева за стандартен съд контейнер тип “Бобър”при 
честота на извозване 2 пъти седмично:   

в строителни граници извън строителни граници 

сметосъбиране и сметоизвозване 1 600 1 800

поддържане чистотата на 
територии за обществено ползване 

и депониране 
8‰ 8‰

ІІІ.2. Размер на таксата в лева за стандартен съд кофа тип “Кука”: 

в строителни граници извън строителни граници 

сметосъбиране и сметоизвозване 700 1 200

поддържане чистотата на 
територии за обществено ползване 

и депониране 
8 ‰ 8 ‰

ІІІ.3. Размер на таксата в лева за недвижимите имоти, когато не може да се 
определи количеството на битовите отпадъци за всеки един имот по отделно, за 
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
почистване на територии на обществени места, таксата се определя на база брой 
ползватели или 19,95 лв. на ползвател на имота при честота на извозване 
определена със заповед № РД 02-09-341 от 11.10.2019 г. на Кмета на община 
Кричим. 

ІV. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на 
точка ІІІ. 1, ІІІ. 2, ІІІ. 3, или лицата по чл. 16а, ал. 1 от НОАМТЦУ на територията 
на община Кричим, не са подали декларация по чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 18б 
на същата наредба, размерът на таксата се определя пропорционално върху 
данъчната оценка на недвижимите имоти по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от 
ЗМДТ, както следва:  
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ІV.1.Физически лица

ІV.1.1.За недвижими имоти на физически лица – като жилища, гаражи, летни 
кухни и др.спомагателни, обслужващи и второстепенни постройки към сградите 
на основното застрояване, влизащи в районите за организирано сметосъбиране 
определени със заповед № РД 02-09-341 от 11.10.2019 г. на Кмета на община 
Кричим, във връзка с чл.15 от НОАМТЦУ, както следва:  

▪ Жилищни и нежилищни имоти с данъчна оценка до 2520 лв     - 27‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          18 ‰
- депониране                          7 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с  данъчна оценка от 2521 – 4 500 лв - 20‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          11 ‰
- депониране                                                                                                 7 ‰ 
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти   с данъчна оценка  от 4501-7500 лв –    17‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          8 ‰
- депониране                           7 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                    2 ‰     
▪ Жилищни и нежилищни имоти  с данъчна оценка  над 7501 лв –            14‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                    6 ‰ 
- депониране                          6 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰     

ІV.1.2.За недвижими имоти на физически лица извън районите с организирано 
сметосъбиране                                                                                                      2‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                      2 ‰       

ІV.1.3. За незастроени имоти на физически лица в регулация -                    12 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                          5 ‰
- депониране                                                                                                     5 ‰  
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                     2 ‰        

ІV.1.4. За подалите декларации по чл.18б от НОАМТЦУ определя такса по смисъла на 
чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ –                                                                                         2 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                      2 ‰   

ІV.2. Юридически лица
ІV.2.1. За недвижими имоти на юридически лица, в районите с организирано 
сметосъбиране, определено със заповед № РД-02-09-341 от 11.10.2019 г. на Кмета на 
община Кричим, на основание чл. 18а и във връзка с чл. 15 от НОАМТЦУ – 
пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, 
определя промили, разпределени за: 

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка    до 100 000 лв -                                26 ‰
- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                     15 ‰                   
- депониране                           9 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                        2 ‰     

▪ Нежилищни имоти с  данъчна оценка над 100 001 лв -                                  20 ‰
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- сметосъбиране и сметоизвозване                                                                        9  ‰                   
- депониране                           9 ‰
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰          

ІV.2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, подали декларации за освобождаване  
от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  –                                                    4‰
- депониране                                                                                                             2 ‰                                  
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰     

ІV.2.3. За недвижими имоти на юридически лица извън районите с организирано 
сметосъбиране -                                                                                                       4‰
- депониране                                                                                                             2 ‰ 
- поддържане чистотата на територии за обществено ползване                         2 ‰       

ІV.2.4. За имоти и терени, общинска собственост отдадени под наем; за разполагане на 
обекти по чл. 56 от ЗУТ; за имотите по чл. 14, ал. 4 от ЗОС; за имоти или части от тях, 
отдадени под наем на лицата по чл. 8, ал. 1 и чл. 10, т. 5 от ЗЛЗ, такса битови отпадъци 
се определя в годишен размер, както следва:   
▪ за продажба на книги, вестници, списания, погребална агенция                  100 лв 
▪ машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе и напитки, витрини и   
автомати за пакетирани изделия - за 1  брой                                                     100 лв   
▪ други наематели /политически партии/                                                           100 лв                                         
▪ наематели на терени общинска собственост                                                    280 лв 
▪ наематели по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗЛ3                                                     180 лв 
▪ за останалите наематели                                                                                     280 лв       

ІV.2.5. За  имоти, публична общинска собственост, ТБО се определя в годишен размер, 
както следва:  

• Учебните и детски заведения на територията на община Кричим заплащат такса 
в размер на 8 ‰  върху отчетната стойност 

• Други сгради, публична общинска собственост 
- читалище, социален дом и административна сграда, градска 

поликлиника, градски стадион и младежки дом  заплащат такса за съд 
тип „Бобър”;   

• За  всички останали имоти, публична  и частна общинска собственост, в т.ч. и 
незастроени терени, без отдадените под наем, определя нулева ставка за такса 
битови отпадъци. 

V. 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, „Империал – Йондер и Ани” ЕООД, 
ПСОВ Кричим; ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“; Кричим фрукт; ВПК „Напредък“; 
Даниел индустри холдинг България” ЕООД 
• За съд тип „Кука”: 
„Дафи 90” ЕООД, „Кроли” ООД, НЕК ЕАД ВЕЦ „Кричим”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 
1”, НЕК ЕАД ВЕЦ „Въча 2”, Банка ДСК ЕАД Стамболийски, Храмар ЕООД, „ Веко 
строй 2009” ЕООД, ТПК „Родопи”,  Хидростроителство,  КАТЦ БМ ООД, А и Г 
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груп ООД, Стос БГ; Волос ЕООД, „Теракс” ЕООД, Сиеста” ЕООД; Енергоремонт-
Гълъбово; СИМС-06; ВПК „Напредък“; Кричим-бетон 

VІ.  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 2020 год. 
2. Приложение № 2 – план-сметка на разходите за дейност 623 «Чистота» за 2020 

год.  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. а, чл. 8 
и Глава Трета, Раздел Първи Такса битови отпадъци от ЗМДТ, 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, като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение 
с вх. № РД-01-08-266/13.12.2019 год. от Кмета на община Кричим, положителните 
становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, 
ПКУТИБСЕПОСКД и  ПКСДОК, и с цел създаване на предпоставки за осигуряване на 
необходимия финансов ресурс като приходи от такса битови отпадъци за 2020 г. за 
осигуряване на материално-техническите и административни разходи по предоставяне 
на услугите по чл. 62 от ЗМДТ,  както и разходите за таксата за депониране на 
отпадъците ведно с отчисленията по реда на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2020 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
    към Решение № 17, взето с  

                Протокол № 4  от 19.12.2019 год. 
                на ОбС - Кричим

П Р И Х О Д И  2020 г. 

I. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

№ 
  Данъчна  

оценка 
‰

Такса 
битови 

отпадъци 

В това число 

сметосъбиране депониране 
поддържане 

чистота  

‰ лв ‰ лв ‰ лв 

1.1. Жил. имоти в 
стр.граници 18 441 171 291 292 125 416 129 015 36 861

Жил. имоти 
до 2520 

дан.оценка 
543 746 27 14 681 18 9 787 7 3 806 2 1 088

 Жил.имоти 
2521-4500
дан.оценка 

2 012 535 20 40 251 11 22 138 7 14 088 2 4 025

 Жил. Имоти 
4501-7500
дан.оценка 

4 706 263 17 80 006 8 37 650 7 32 944 2 9 412

 Жил.имоти 
над 7501  

дан.оценка 
11 168 151 114 156 354 5 55 841 7 78 177 2 22 336

1.2.
Жил.имоти 
извън 
регулация 

364 737 2 729 2 729

1.3.
Незастр. 
имоти  в 
регулация 

471 326 12 5 656 5 2 357 5 2 357 2 942

1.4.
декларации 

по чл.18б 
НОАМТЦУ 

288 558 2 571 2 571

1.5 Такса извън 
т. 
III.1 и  III.2 

39 900 16 625 16 625 6 650

ТБО 2020 
физ. лица 19 558 287 338 148 144 398 147 997 45 753

5%
намаление 

-3 378 -3 378

ТБО 

физ. лица 
2020

334 770 141 020 147 997 45 753
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ІІ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

№ 
Отчетна 
стойност 

Разм
ер
‰

Такса 
битови 

отпадъци

В това число 

сметосъбиране депониране 
почистване 

на града 

‰ лв ‰ лв ‰ лв 

2.1.
Нежилищни   
имоти 

4 597 698 117 474 66 900 41 379 9 195

Нежил.имоти 
до 100 000 лв 

4 253 384 26 110 588 15 63 801 9 38 280 2 8 507

Нежил.  имоти  
над 100 001 лв 344 314 20 6 886 9 3 099 9 3 099 2 688

2.2. Нежил. имоти с 
декл.за осв.от 
сметосъб. 

1 137 427 4 4 550 2 2 275 2 2 275

2.3.
Нежил. имоти  
извън райони с 
орг.сметосъб. 

515 203 4 2 061 2 1 031 2 1 030

2.4.
Имоти публ. 
общинска 
собственост

3 596 235 38 930 21 406 14 832 2 692

Наематели на 
терени и имоти 
общ собств. 

149 786 6 860 6 860

 Учебни 
заведения 

1 689 239 9 15 203 5 8 446 4 6 757

 Други сгради 
публ.общинска 
собственост 

1 345 918 18 567 7 800 6 8 075 2 2 692

 Други имоти 
публ. и частна 
общ.собств. 

411 292

2.5.
Нежил. 

имоти на съд 
17 142 934 176 685 45 300 131 385

Нежил.  имоти 
на съд „Бобър” 

14 086 514 139 292 26 600 8 112 692

Нежил. имоти 
на съд кофи 

2 336 667 37 393 18 700 8 18 693

ТБО 2020 
юрид. лица 

26 989 497 341 400 - 135 306 - 190 902 - 15 192

5% намаление 3 320- 3 320-

ТБО 2020 
юрид.лица 

338 080 131 986 190 902 15 192

ТБО 2020 
ОБЩИНА 

672 850 273 006 338 899 60 945
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
    към Решение № 17, взето с  

                Протокол № 4  от 19.12.2019 год. 
                на ОбС - Кричим

П Л А Н - С М Е Т К А  

за разходите дейност "ЧИСТОТА" ЗА 2020 година 

§ ЗАПЛАТИ, ХОНОРАРИ, ОСИГУРОВКИ БЮДЖЕТ

§0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения 122684

§0201
Заплати на нещатен персонал по трудови 
правоотношения 11756

§0202 За персонал по извънтрудови правоотношения 4000

§0205 СБКО 4032

§0208 Обезщетения на персонал 1000

§0209 Други плащания и възнаграждения 1000

§0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 17012

§0560 Здравни осигуровки от работодател 6695

§0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване 3904

ВСИЧКО 172083

ИЗДРЪЖКА 

§1011 Разходи за храна 200

§1013 Разходи за работно облекло 3500

§1015 Материали 10000

§1016 Вода, горива,енергия 60000

§1020 Външни услуги 50 150

§1030 Текущ ремонт 10000

§1062 Застраховки 4500

§1901 Платени държавни данъци, такси 3600

§1981 Платени общински данъци 2000

ВСИЧКО 143950

НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДА 

§3701 Разходи за ДДС 5 407

§6102 Предоставени трансфери чл.60 от ЗУО - 5,98 20810

§6102 Предоставени трансфери чл.64 от ЗУО - 95,00 330 600

ВСИЧКО 356817

ПЛАН-СМЕТКА   ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" 2020 Г. 672850

Количество отпадък 2020 г.  - 12 х 290 = 3 480 т 

П Л А Н - С М Е Т К А 

по видове дейности за 2020 

1 Сметосъбиране и сметоизвозване 273 006

2 Депониране на отпадъци 338 899

3 Почистване на територии за всеобщо ползване 60 945

ПЛАН-СМЕТКА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 Г 672 850
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