
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаеми жители на община Роман, 

            На основание чл.66, ал.3,т.2 от ЗМДТ, чл.66, ал.1 и 2 от АПК и чл.69 от 

АПК  във връзка с чл. 66, от ЗМДТ, Община Роман уведомява всички заинтересовани 

лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община 

Роман, предлага на Общински съвет-Роман да вземе решение, с което да одобри план-

сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места  в общината за 2019 г. 

Доклад за приемане на План сметка за необходимите разходи за 2019г.  

Раздел І 

Правно основание 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел І от Закона за местните 

данъци и такси. 

При определяне на таксата за извършваната услуга са взети предвид 

изискванията на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. 

Разработената за 2019 г. план-сметка за услугата е в съответствие с чл. 66 и чл. 

67 от ЗМДТ и Наредба № 9 „За определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги предоставяни от Община Роман“. 

При анализа на дейността на Регионалното депо в гр.Луковит са взети предвид 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 

Раздел ІІ 

Организация на дейностите 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 

ползване се осъществяват от звено  „Чистота и комунално битово обслужване“ към 

общинска администрация  гр. Роман, създадено  с Решение № 73 по протокол №10 от 

29.06.2004 г. Планираме да бъде запазен общият брой обслужващ персонал, при 5-

дневна работна седмица, който ще включва: 

Гл.специалист “Чистота и КБУ”    1 бр. 

Касиер –домакин         1 бр. 

Шофьор-монтьор              2 бр. 

Общи работници                           2 бр. 

 

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща 

контейнери тип „Бобър” от 1,1 куб.м., поцинковани кофи от 0,110 куб.м. и пластмасови 

кофи от 0,24 куб.м., а през 2017 г. стартира разделното събиране организирано по 

договор от ЕКОПАК, чрез разполагането на цветни контейнери с вместимост 1,1 куб.м. 

От 2016 г. започна работа регионалното депо в гр.Луковит. Като от тази дата е 

спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в местността „Вълчов дол“ в 

землището на с.Долна Бешовица. Предвид описаната фактическа обстановка, към 

настоящият момент до депото в гр.Луковит се извозва събраният битов отпадък, като 

всеки работен ден от седмицата, сметосъбиращите машини изминават разстоянието от 

66 км. – до депото и обратно. 



За 2019 г. предвиждаме сметосъбирането де се осъществява с 430 бр. 

контейнери тип „БОБЪР”, 160 метални кофи с обем 0,110м3, 20 пластмасови кофи 

0.240 м3, около 60 градински кошчета.  

Общият брой на специализираната техника с компресиращи устройства, с 

която през 2019 г. ще се събират отпадъците, е 2 броя. Общата вместимост на 

автомобилите е 20 куб.м. 

Границите на районите и честотата за сметосъбиране са определени със 

заповед на кмета на общината №1294 от 30.10.2018 г., съгласно разписаното в чл. 63 от 

ЗМДТ. 

През 2019 г. сметоизвозването от населените места ще продължи да се 

осъществява по специално разработен график и утвърдена схема. Така предложената 

схема за организация на събирането и сметоизвозването на ТБО от Община Роман 

предвижда извозване пет пъти месечно за град Роман и два пъти месечно за всички 

останали населени места. Това ще осигури високи санитарно-хигиенни показатели за 

населеното място и ще сведе до минимум рисковете от замърсяване и епидемии. 

Средствата по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, са 

планирани съобразно определеният размер за 2019 г. и след направен анализ на 

предадените за обработка отпадъци на регионалното депо, както и предоставени 

справки за количествата депонирани след обработка отпадъци. 

В действие е разделно събиране на отпадъците, но трябва да се отбележи, че 

разделното събиране все още не е на ниво. Над 50 % от отпадъците, които се изхвърлят 

в цветните контейнери не подлежат на рециклиране. Те се предават на регионалното 

депо за депониране. Депонирането на нерециклируемите отпадъци от разделното 

събиране също подлежи на заплащане. 

 

Раздел ІІІ 

Формиране на план –сметката 

План-сметката за извършваната услуга е разработена за гр. Роман и за селата 

диференцирано, поради различната честота на извършване на услугите. Общият размер 

на средствата, необходими за поддържане на чистота през 2019 г. е 232954 лв. 

Таксата е определена в годишен размер за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за: 

1. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените 

средства са в размер на 93436 лв., вкл. за събиране и извозване на отпадъци и 

превозването им до регионалното депо. 

2. „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 

планираните разходи са 114195 лв.  

3.  „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“-

почистване на уличните платна, тротоари, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за 

осъществяване на дейностите са планирани 25323 лв.  

4. За 2019 г. не предвиждаме средства от план сметката за осигуряване на 

съдове за съхраняване на битовите отпадъци.  

 

Раздел ІV 

Начин на определяне на годишния размер на таксата 



Изискването на Закона за местните данъци и такси е, таксата за битови отпадъци 

да се определя според количеството битови отпадъци или пропорционално върху 

основа, определена от общинския съвет. 

С изменение на ЗМДТ, публикувано в Държавен вестник бр.88  от 2017г., и в 

сила от 01.01.2020 г., е предвидено до 31 март 2019 г. Министерският съвет да 

разработи Наредба  с която да определи реда и начина са изготвяне на план сметка и да 

одобри образец. 

Към настоящият момент предлагаме, съгласно чл.67, ал.1 и ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци  да продължи да се определя въз 

основа на количеството битови отпадъци /при подадени заявления за ползване на брой 

съдове/и пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, каквато е 

данъчната оценка на имотите на физическите лица и върху отчетната стойност или 

данъчната оценка на имота (по-високата от двете) за имоти на юридически лица. 

Въз основа на гореизложеното, план сметката за чистотата на територията на 

общината за 2019 г. и определяне размера на дължимата такса за битови отпадъци са 

разработени по следния начин: 

За гр. Роман  

> I-ви район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или 

в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване, включващ следните имоти: имотите собственост 

на физически и юридически лица намиращи се в строителните граници на гр. Роман (в 

регулация); 

> II-ри район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа 

или в други съоръжения на битовите отпадъци, включващ имотите на предприятията 

извън регулацията на гр. Роман на територията, на които се извършва стопанска 

дейност, в т. ч.: Завод за стоманени телове и въжета /МЕТИЗИ АД/, Комплекс Перални, 

Трейд Агро където Общината не предоставя услугата „поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване“;   

> III-ти район, в който не се извършва „сметосъбиране и сметоизвозване“ и не се 

предоставя услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“, 

включващ имотите на предприятията извън регулацията на гр. Роман на територията, 

на които се извършва стопанска дейност, в т. ч.: ВЕЦ ИСКРА, Мелницата и Химически 

цех, се събира такса за „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения“;  

> IV-ти район,  който включва имотите, намиращи се в местността „Лозята”, 

„Присоето”, „Под гарван”, „Старите лозя”, „Топчовец”, „Мирков връх”, „Езерото”,  за 

които не следва да се събира такса, съгласно чл.71, т.1, т.2, т.3 от ЗМДТ – да не се 

извършват услуги по чл. 62 от ЗМДТ.  

За всички села от Община Роман с изключение на с. Средни рът и с. Марково 

равнище – по един район, включващ всички квартали, както и почивна база на „Стал 

инвест” - ЕООД, - в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа 

или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване.  



През 2019 г.залагаме по голям процент на събираемост на недоборите натрупан 

от юридическите лица, а именно от 25% през 2018 г. на 40% за 2019 г. поради 

обстоятелството, че в резултат на предприети действия за принудително събиране на 

задълженията от ръководството на Община Роман, до 31.10.2018 г. продента на 

събираемост на недоборите е 38%, при 17.05% за същият период за 2017 г. Това 

увеличение в събираемостта на недоборите ни позволява въпреки увеличаването на 

разходите за 2019 г. да запазим общия промил от 2018 г. и през 2019 г. 

Планираният размер на такса смет за физически и юридически лица  е показан в 

следващите таблици. Отново се предвижда незастроените имоти на физически лица в 

регулация да бъдат освободени от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, а имотите 

на граждани извън регулация да бъдат освободени изцяло от такса смет. 

В промил върху данъчната оценка на физическите лица, налозите са както 

следва:  

 

ЗА ГР.РОМАН: 

 

Нас.място Застроени имоти собственост на физически лица в 

регулация и жилищни имоти на юридически лица в 

регулация 

Незастроени имоти 

собственост на 

физически лица в 

регулация 

 

 

Всичко 

Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 

Роман 3.25‰ 3.70‰ 1.05‰ 8‰ 3.70‰ 1.05‰ 4.75‰ 

 
ЗА ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНА РОМАН С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 

С.СРЕДНИ РЪТ И С.МАРКОВО РАВНИЩЕ: 

 

Нас.място Застроени имоти Незастроени имоти  

 

Всичко 
Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко Депо Обществени  

територии 

Вс. 

Нас.места 

3.0‰ 4.0‰ 0.5‰ 7.5‰ 4.0‰ 0.5‰ 4.5‰ 

 

 В промил върху по-голямата от данъчната оценка и отчетната стойност на 

недвижимите имоти по данъчна декларация по чл. 17и чл.14  от ЗМДТ на юридически 

лица за всички населени места според вида на предлаганата услуга и района в който 

попадат, както следва: 

 

І: 

Нас.място Застроени не жилищни имоти собственост на юридически лица в регулация 

Сметоизвозване Депо Обществени  

територии 

Всичко 

Роман 2.00‰ 2.35‰ 0.65‰ 5‰ 

ІІ: 

 



Нас.място Застроени имоти на юридически лица извън регулация в които се извършва  

събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на 

битовите отпадъци 

Сметоизвозване Депо Всичко 

Роман 2.0‰ 2.35‰ 4.35‰ 

 

ІІІ: 
 

Нас.място Имоти на юридически лица извън регулация в които не се извършва  събирането, 

извозването и не се предоставя услугата „поддържане чистотата на територията за 

обществено ползване“ 

Депо Всичко 

Роман 2.35‰ 2.35‰ 

 Прогнозният облог за физическите лица и фирмите за следващата година по                              

населени места е представен в следната таблица: 

 

Населено 

място 

Недобори 

Физическ

и                  

лица към 

31.10.2018 

Облог                 

Физическ

и                  

лица 

Недобори 

Юридическ

и лица към 

31.10.2018 

Облог 

Юридическ

и лица 

 

Лихв

и 

 

Всичк

о 

Долна 

Бешовица 

9831                9526 1500 1537 400 22794 

Камено 

поле 

22866 14640 3630 3030 400 44556 

Караш 4958 4656 4998 3155 300 18067 

Кунино 7514 8295 3573 1991 300 21673 

Курново 6498 5802 1824 792 200 15116 

Радовене 8946 5056 424 499 400 15325 

   Роман 54192 49390 44477 37833 18000 203892 

Синьо 

бърдо 

8973 10314 1212 824 400 21723 

Стояновц

и 

2809 4174 298 132 200 7613 

Струпец 6875 8968 566 1249 500 18158 

Хубавене 6978 7395 528 764 500 16165 

 140440 128216 63030 51796 21600 405082 

 

     Ръководството на Община Роман си поставя за цел през 2019г. да събере                                      

80% от облога за 2019г. и 30% от натрупаните недобори от физически лица към 

31.12.2018г. и 40% от натрупаните недобори от юридическите лица към 31.12.2018г.   : 

 

Населено 

място 

Събрани 

недобори  

от 

Физическ

Събран 

облог 

Физическ

и лица               

Събрани 

недобори от  

Юридическ

и лица 40% 

Събран 

облог 

Юридическ

и лица                

 

                  

Лихв

и 

 

                

Всичк

о 



 

Раздел V 

НАМАЛЕНИЯ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 

 

През 2019 г. се предлага на Общински съвет – Роман да бъдат приети следните 

намаления в такса битови отпадъци: 

1. На собствениците и ползвателите на недвижими имоти предплатили такса 

битови отпадъци в пълен размер за цялата 2019 г. в срок до 30.04.2019 г. се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

2. Освобождаване от такса битови отпадъци на имотите на физически лица 

извън регулация.  

3. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на незастроените 

парцели в регулация собственост на физически лица. 

 

Раздел VI 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА, ИКОНОМИЧНОСТТА 

И ЕФИКАСТНОСТА ПРИ РАЗХОДВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА 

ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 

 Разработване и приемане на програма за подържане на обществените 

територии в Община Роман; 

 Разписване на вътрешни правила за разходване на средствата от такса 

битови отпадъци и тяхното отчитане; 

 Организиране на кампании за разясняване на начините за намаляване на 

количествата генерирани отпадъци от домакинствата и фирмите; 

 Създаване на организация за извозване на строителните отпадъци на 

определените за това места; 

 Осъществяване на разяснителна дейност и контрол при извозването на 

биоразгридимите отпадъци на определените за това места във всяко 

населено място от територията на Община Роман; 

и                  

лица 30% 

80% 80% 

Долна 

Бешовица 

2949 7621 600 1230 400 22464 

Камено 

поле 

6860 11712 1452 2416 400 43512 

Караш 1487 3725 1999 2524 300 17554 

Кунино 2254 6636 1429 1593 300 20140 

Курново 1949 4642 730 634 200 14906 

Радовене 2684 4045 170 399 400 15700 

Роман 16258 39512 17791 30266 18000 229366 

Синьо 

бърдо 

2692 8251 485 659 400 21141 

Стояновц

и 

843 3339 119 106 200 7342 

Струпец 2063 7174 226 999 500 17713 

Хубавене 2093 5916 211 611 

 

500 15717 

 42132 102573 25212 41437 21600 232954 



 

Раздел VII 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ТАКСА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ. 

 

 Предприемане на мерки по принудително събиране на дължими суми за 

такса смет; 

 Извършване на проверки относно декларираните обстоятелства за 

определяне на такса битови отпадъци; 

 Анализ на просрочените вземания и предприемане на мерки за 

принудителното им събиране. 

 

             Община Роман, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на 

разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2019 

г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга 

поотделно за 2019 година 

             Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по 

издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми: 

            1.Представяне на писмени предложения и възражения,  които могат да се 

подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр.Роман или на 

електронна поща: roman@roman.bg  

               

Валери Ролански 

Кмет на Община Роман 
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