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ДОКЛАД И МОТИВИ 

 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 

2023 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА 

НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 Г. ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 І. Нормативна база. 

 Закон за местните данъци и такси, Закон за управление на отпадъците, Наредба № 

7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, 

съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Заповед № 3837/01.11.2022 г. на Кмета на община Горна Оряховица 

за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ, договори за изпълнение и др. 

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

местна такса, която се определя от Общинския съвет и се събира от Общината. Съгласно чл. 

8 от ЗМДТ, размерът на таксите се определя при спазването на следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставянето на 

услугата; 

 Създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

В изпълнение на чл.9 от ЗМДТ, Общинският съвет с решение № 965 от протокол № 

59/30.01.2003 г. е приел Наредба за определяне на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, в която е указан редът за администриране и събиране на таксата 

за битови отпадъци. Същата се актуализира при необходимост.    

Съгласно чл. 11a и 11б от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, размерът на 

таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да 

се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.  

През 2021 г. с промяна в ЗМДТ бе отложено влизането в сила на редица разпоредби, 

регламентиращи такса битови отпадъци, в т.ч и на такива, с които ще се въведе промяна в 

основата за изчисление на самата такса. Съгласно § 16, ал 1 от ПРЗ на Закон за изменение и 

допълнение на закона за местните данъци и такси (обн. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. 

ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г.) срокът за одобряване 

на план-сметка за втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването 

на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. за всяка от услугите по 

чл. 62 е до 31 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от 

преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.  

През 2023 г. Община Горна Оряховица ще внася отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона 

за управление на отпадъците и Наредба № 7/19.12.2013 г. текущи и за стар период, в 

зависимост от изпълнението на целите по чл. 31 от ЗУО.  

 

 ІІ. Информационна база. 

 Със заповед № 3837/01.11.2022 г. на Кмета на Общината беше назначена комисия със 

задача: да разгледа подадените декларации за плащане на ТБО според количеството, тези за 

освобождаване, да разработи план-сметка на разходите за дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и 

да подготви предложение за размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. 

 Всички данни са прогнозни. Таксата за битови отпадъци за 2023 година е разработена 

на базата разходите на общината за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
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и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; планираните разходи за фирмата изпълнител са съобразени  с 

клаузите по договора. 

 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, 

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

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 

1. План-сметка за разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, 

депониране на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено 

ползване и отчисления. 

 

С П Р А В К А - Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 

за разходите по дейност чистота по видове дейности и елементи за 2023 г. 

   1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране 

 

Разходи за външни услуги с ДДС 1 500 000 

 

Закупуване на съдове  84 000 

 
Общо разходи по т.1: 1 584 000 

2. 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, обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците 

 

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 3 005 

 

Разходи за сепариране, компостиране и депониране регионално депо 

В.Търново с ДДС 692 000 

 

Разходи на Регионалното сдружение за отпадъци: строителен и авторски 

надзор, застраховка, издръжка. 47 239 

 
Общо разходи по т.2: 742 244 

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в общината. 

 

Разходи за почистване на обществени места 577 239 

 

Изплащане на техника - главница и лихви по банков заем 233 000 

 

Разходи на населените места 347 300 

 
Общо разходи по т.3: 1 157 539 

 

Общо разходи:  3 483 783 

 

Общият размер на прогнозните разходи за 2023 г. възлиза на 3 483 783 лв.  

Планираните прогнозни приходи от физически и юридически лица, за 2023 година са в 

размер на 4 492 750 лв., като това е облог от текущи и вземания за стар период, намален с 

разликите от ползващи определяне на такса битови отпадъци според количеството и 

преференции за имоти с обществена и социална значимост, при планираната събираемост на 

облога 81-82%. Училища, детски градини, читалища, МБАЛ „Св.Иван Рилски”, ДКЦ, 

„Център Промяна“ - приют за бездомни и др. заплащат при облекчени условия, което води до 

намаление от 131 101 лв. Средствата от предложеното облекчение би трябвало да се 
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разходват от всяка една от тези структури, за подобряване на материалната база или по-

качествено предоставяне на услугите. В законоустановения срок са подадени декларации за 

определяне на такса битови отпадъци според количеството за 218 имота. Намалението на 

общия приход, вследствие на това възлиза на 827 866 лв. За 2023 г. са подадени над 600 

декларации за частично освобождаване на имотите от такса битови отпадъци. Това ще 

намали прогнозния облог с над 50 000 лв. и предстои увеличение на загубата, тъй като срокът 

е до 31.12.2022 г. Налице са юридическите лица обявени в несъстоятелност, които дължат 

над 1 669 900 млн. лв. за такса битови отпадъци. Същите са почти несъбираеми и не са 

планирани в облога за 2023 г. Продължават  мерките към лицата със задължения. Съставят се 

актове и едновременно с това се използват всички законови механизми, по отношение на 

събираемостта. 

  

2. Определяне размера на промила. 

Според чл. 67 от ЗМДТ, размерът на таксата се определя в левове според количеството на 

битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, 

размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет. Масово за основа за определяне на такса битови отпадъци 

остава данъчната оценка. За юридическите лица основата е по-високата стойност между 

данъчната оценка и отчетната стойност на имота. Няма одобрена методика и измерител за 

количеството отпадъци генерирано от едно домакинство и одобрение на индивидуален съд за 

гражданите, особено в жилищни блокове на този етап е невъзможно.  

На база планираните прогнозни разходи, няма промяна в промила за определяне на 

таксата за битови отпадъци за 2023 г.  

- за граждани от 5,2 до 6,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, 

на база отдалечеността на населените места и категорията, която определя 

данъчната оценка на имота; 

- 7,8 на хиляда за фирмите върху по-високата от данъчната оценка и отчетната 

стойност; 

- 7,4 за нежилищни имоти на граждани – офиси, ателиета, магазини и др. 

- 3,6 за училища в гр. Горна Оряховица, 1,6/1000 за училища в населените места 

- За детски градини, читалища, МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Център Промяна - частен 

приют за бездомни лица и ДКЦ стойностите са запазват от 0,3/1000 до 1,5/1000, в 

зависимост от населеното място, поради обществената значимост. 

 

3. Определяне цената на съд. 

При определяне на цената за съд са взети под внимание: 

- честотата на извозване, броя съдове, разположени в населените места, разходите 

по чл. 66 от ЗМДТ – за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други, за събиране, включително разделно на 

битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им; 

- 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, 

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

генерираният отпадък.  

     Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места за тези фирми ще се определя и заплаща пропорционално върху основа, определена от 

общинския съвет. 

На територията на общината има разположени 3250 съда за отпадъци с различна 

честота на извозване определена със заповед № 3814/31.10.2022 г. Годишният разход за 2023 

г. за двата компонента ще бъде 2 326 244 лв. В тази връзка цените на съдовете са както 

следва: 
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Справка  

за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване  

според вида на съдовете за битови отпадъци за 2023 г. 

         

№ 
Вид  

контейнер 
Брой 

Обем  

куб. м. 

Честота 

на  

извозване 

Количество 

отпадък 

к.6=к.3 х к.4 

х к.5 

Относително 

тегло към 

общото кол. 

отпадък  

(в %) 

Относително 

тегло към 

общите 

разходи за 

ТБО от 

2 326 244 лв. 

(в %) 

Цена на  

база 

разход на 

съд 

к.9=к.8/к.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 "Бобър" 65 1.1 365 26 097.50 9.47 220 333.40 3 389.74 

2 "Бобър" 610 1.1 182 122 122.00 44.31 1 031 039.57 1 690.23 

3 "Бобър" 890 1.1 104 101 816.00 36.95 859 602.08 965.85 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.12 2 711.80 338.97 

5 "Кука" 317 0.110 52 1 813.24 0.66 15 308.64 48.29 

6 "Кука" 1 315 0.240 52 16 411.20 5.96 138 554.86 105.36 

7 "Кука" 20 0.240 365 1 752.00 0.64 14 791.61 739.58 

8 Контейнер 25 4.0 52 5 200.00 1.89 43 902.05 1 756.08 

  Всичко: 3 250     275 533.14 100.00 2 326 244.00 715.77 

 

 

 

 

                   

         

Изготвил: 

 Валя Андреева – Началник отдел БФСД           


