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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№14 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.12.2019 г. с  Протокол № 4 

 

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66,ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г. на 

територията на Община Брацигово. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.7, и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за 

местните данъци и такси, Общинският съвет гр. Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема и одобрява План-сметка за 2020 г. за дейностите по събиране, извозване, 

обезвреждане в регионално депо на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване на община Брацигово, както следва: 

 

Услуги Общо 
1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци-
контейнери ,кофи и други 

 

1.1 Закупуване на съдове за битови отпадъци 0 лв. 

1.2 Заем съдове за битови отпадъци 14822 лв. 

1.3 Заем сметосъбирачна техника 46932 лв. 
Общо: 
 
 
 

61754 лв. 

2.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането 
им. 

453 210 лв. 

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. 
 

 

232084 лв. 

3.1 Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на 

отпадъците 

 
29 040 лв. 

3.2 Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците 

285 000 лв. 

3.3 Експлоатационни разходи на съответните съоръжения 
 

68 550 лв. 

3.4 Закриване и мониторинг депо 34 000 лв. 

3.5 Погасяване на отчисления по Акт 3/27.07.2015 година 

36 000 лв. 
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Общо: 684 674 лв. 

4.Почистване на уличните платна,площадите, алеите, парковете 
и други територии от населените места, предназначен и за 
обществено ползване. 91 454 лв. 

Общо разходи 
      1 291 092 лв. 

  2.Физически лица собственици на имоти в община Брацигово, подали 
декларации за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване по смисъла на чл. 18 
в ал.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Брацигово до 31.12.2019 г.,  и са им одобрени 
декларации ще се облагат с такса битови отпадъци за 2020 г. на база промил от 
данъчната оценка на декларирания имот за съответното населено място, за следните 
компоненти: 

• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 
• Обезвреждане на отпадъците в депата. 
 

  3.Юридическите лица собственици на имоти в община Брацигово, подали 
декларации за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване по смисъла на чл.18 в 
ал.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Брацигово до 31.12.2019 г., с одобрени декларации 
ще се облагат с такса битови отпадъци за 2020 г. на база промил от данъчната оценка 
или отчетна стойност на посочените имоти за: 

• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 
• Обезвреждане на отпадъците в депата. 
 

  4.До 31.03.2020 г. комисия в състав: Гл. специалист „Чистота“ и  специалисти от 
МДТ към Община Брацигово за гр.Брацигово и специалисти „АО“ по населени места с 
достъп до ПП“ МДТ“ заедно с кметовете на населени места и кметският наместник, 
извършват проверка на декларираните обстоятелства за освобождаване от такса 
сметосъбиране и сметоизвозване /съгласно чл.18в, ал.4 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Брацигово/ и докладват на кмета на Община Брацигово до 15.04.2020 г. за установените 
факти и обстоятелства. Списъкът на освободените собственици на имоти от 
сметоизвозване и сметосъбиране и направените проверки се публикуват на интернет 
страницата на Община Брацигово и на информационните табла  за граждански контрол. 

В същия срок до 31.03.2020г. от комисия в състав – Гл. специалист „Честота“, 

техническо лице от дирекция “СА“, експерт МДТ към Община Брацигово за 

гр.Брацигово и специалисти „АО“ по населени места с достъп до ПП“ МДТ“  и 

експерт“ Екология“ към Общината и кметове на села и кметски наместник извършват 

проверка на физически лица /собственици или ползватели/, който не са декларира 

имота в МДТ на Община Брацигово, но живеят в него и генерират количества отпадък 

и им се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, което обстоятелство 

докладват  на кмета на Община Брацигово до 03.04.2020г.  

Общинска администрация определя такса сметоизвозване и сметосъбиране за  

лицата, съгласно решение № 568 от 28.12.2018г. на Общински съвет Брацигово и го 

съобщава на лицата в срок до 16.04.2020г. Сроковете за плащане са съгласно чл.17, 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 3 

 

ал.2,ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Брацигово.  
 
5.В случай,че в декларации на физически или юридически лица, по смисъла на чл.18 в 
ал.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Брацигово се установят неверни данни, въпросните 
лица дължат пълен размер на таксата за цялата година. 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


