
СПРАВКА 
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РАЗХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА СОПОТ ПРЕЗ 2021 
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1. СТАНОВИЩЕ на ПП ВМРО- 
БНД с вх.№ С-3304 / 
14.07.2020 г. внесено в 
деловодството на Община 
Сопот 

През 2016 г лансирахте идеята „да си чистим сами , за да ни е по- евтино". 
Поглеждайки назад във времето виждаме, че не само не ни е по- евтино, а е в 
пъти по скъпо! 
320 000лв през 2015г сега предлагате 1 300 172 лв. Твърдите, че поскъпването е 
резултат от поскъпването на депонирането в сметището, покупка на техника, 
нарастването на заплатите. 
Да депонирането поскъпна драстично, но това е само една трета от 
стойността на услугата. Камионите вече са купени, а заплатите са нараснали 
незначително. 
И понеже не сме специалисти по боклука се огледахме , как стоят нещата в 
околни общини. Сравнителния анализ показа фрапиращи разлики и то не в 
полза на община Сопот. Ето няколко примера: 
Община Антон- средно годишно на човек за дейност чистота се падат по 
43,57лв. 
Община Чавдар- 2,5 промила за граждани. 10 промила за фирми. На човек се 
падат по 130,7 кг. Боклук годишно. 
Община Карлово- 28 населени места, за жилищни имоти на фирми и граждани 
в Карлово по 4,1 %. В другите населени места по 7,6 %. За нежилищни имоти на 
фирми 13 % средно годишно на човек се падат по 66, 8 лв. разход за чистота. 
Община Хисар -15 населени места. Най - отдалечените от сметището, на което 
и ние извозваме отпадъци, се намира на 80километра. Та средно на човек се 
падат по 68,9лв. Разход за чистота на година. 
Община Сопот- 2 населени места. 8 километра до сметището . За фирми и 
граждани 9 промила в Сопот 14 промила в Анево. Генерираме по над 900 кг 

НЕ Няма направени конкретни 
предложения за оптимизиране на 
разходите. В Община Сопот има 
организирано разделно събиране. 
На регионалното депо се извършва 
сепариране и депониране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

боклук средно на човек, според исканите пари. И искате по 103 л средно на 
човек годишно за чистота. 
Всички цитирани Общини имат различия в промилите за жилищните имоти и 
не жилищните имоти на фирмите. Не знам защо само община Сопот прави 
изключение. 
Явно нещо куца в чистотата на Сопот. Или Сопотненци и Аневци са много 
боклукопроизводителни или отдел чистота не знае какво прави и прави 
неоправдано високи разходи. 
С цел подпомагане работата на отдел чистота предлагаме: 
Оптимизиране на разходите. 
Изграждане на компостираща инсталация за зелени и биоразградими 
отпадъци. Такава възможност дава ОП програма околна среда 2014- 2020 г. 

Разделно събиране на битови отпадъци от хартия, метал пластмаса и стъкло. 
Сепариране на смесените отпадъци, за да се оптимизира грижата за околната 
среда и намалеят разходите по перо чистота на домакинствата. 

 

 

 

 

 


