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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ община 

Калояново уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по 

издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на 

дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на 

битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и 

определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. 

Община Калояново предлага на Общински съвет Калояново да вземе решение, с което 

да приеме План-сметка за приходите и разходите  за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци, третиране  на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и 

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

Община Калояново за 2022 г.  и запази размера на такса битови отпадъци за жилищните 

и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 година спрямо 2021 година. 

План-сметката в размер  на 1000509,44 лева и включва всички планирани и относими за 

календарната 2022 г. разходи на общината за извършване  на дейностите по: 

 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 – 343 

746 лв; 

 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 – 487 763,44 лв; 

 поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване – 169 000 лв. 

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 

местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Калояново предоставя на населението услуги 

по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови 

отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка 

услуга поотделно - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Заинтересованите лица и 

организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 
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от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение 

на е-mаil адрес: kaloianovo@mail-bg.com или в Центъра за обслужване на граждани в 

Общинска администрация – Калояново , на адрес: пл. „Възраждане“ № 6 на първия етаж 

в сградата на общината, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на 

уведомлението. Настоящото уведомление  да се оповести на интернет-страницата на 

Община Карлово на основание чл. 66, ал. 1, от АПК.  
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