
                       О Б Щ И Н А   Г О Р Н А   О Р Я Х О В И Ц А 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от инж. Добромир Стойков Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

ОТНОСНО: 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 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, 

както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места. Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или в други 

съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

С новелата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ законодателят изрично регламентира, че 

таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на Общински съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, 

включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

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, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

В представения към настоящето предложение доклад за определяне размера 

на такса битови отпадъци за 2023 г. са обяснени стъпките при разработването и 

мотивите за приемане на план-сметката.  

За предстоящата 2023 г. планираме прогнозни разходи за извършване на 

дейностите по чистота в размер на 3 483 783 лв., които са разпределени в 

съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 



На база на планираните разходи са изчислени цената за съд и промилите за 

отделните компоненти/услуги. Съгласно чл. 67 от ЗМДТ цената на съд, определена 

според количеството, включва необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането 

им; 

2. 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; 

От разпоредбата на чл. 67, ал. 4, във връзка с чл. 66, ал.1 от ЗМДТ следва, че 

таксата за дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места включва необходимите разходи за почистване на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване и се определя в левове на ползвател 

или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.  

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект 

за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл. 71 и 71а от Закона за местните 

данъци и такси, чл. 31, 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците  и чл. 9, чл. 

10, чл. 11а и 11б от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

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

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2023 г., както 

следва: 

1. Приходи 

1.1. Такса битови отпадъци от юридически и физически лица, в т.ч. стари 

задължения                     4 492 750 лв. 

1.2. Намаление от такса битови отпадъци от юридически и физически лица, 

поради заплащане на база количество      - 827 866 лв. 

1.3. Намаление от граждани и юридически лица, декларирали че няма да 

ползват имотите си през 2023 г.             - 50 000 лв. 

1.4 Намаление от организации с облекчен режим – училища, детски градини, 

читалища, болница, ДКЦ и др.         - 131 101 лв. 

      

 Всичко:                    3 483 783 лв.  

 

 

 

 



 

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове   

                          1 584 000 лв. 

2.2.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                 742 244 лв. 

2.3.  За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии 

предназначени за общо ползване               1 157 539 лв. 

             

  Всичко:                                     3 483 383 лв. 

 

II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване съгласно 

Заповед № 3814/31.10.2022 г., както следва: 

 

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 44.32 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 

          

ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година 

пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите 

и върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на 

юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл. 67 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Оряховица 

определя размер на промила за такса за битови отпадъци за 2023 г. на населените 

места от Общината, както следва: 
 

1. За юридически лица 
 

1.1. За гр. Г.Оряховица, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с.Първомайци, 

с.Поликраище, с.Правда, Върбица, Писарево, Крушето, Янтра, Стрелец, Горски 



Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината осигурява 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане на депо за битови отпадъци       7,8 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,5 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,7 на хиляда 

 в) за поддържане териториите за обществено ползване 2,6 на хиляда 

 
 

2. За недвижимите имоти на гражданите  
 

2.1. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено 

ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови 

отпадъци, за град Горна Оряховица, град Долна Оряховица  5,2 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,4 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване     1,7 на хиляда 

 

2.2. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено 

ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови 

отпадъци, с. Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, с.Писарево, с.Върбица 

           5,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,5 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,2 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,9 на хиляда 

 

2.3. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено 

ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови 

отпадъци, с. Правда, с.Янтра, с.Крушето   

          6,1 на хиляда 

в т.ч. :  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване     2,0 на хиляда 

 

2.4. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено 

ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови 

отпадъци, с.Стрелец, с.Г.г.Тръмбеш, с. Г.д.Тръмбеш и с. Паисий   6,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      3,0 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     1,4 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       2,2 на хиляда 



 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди            7,4 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      3,4 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     1,6 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       2,4 на хиляда 

 4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по т. 2 

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън 

гр.Горна Оряховица               1,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           0,5 на хиляда 

 

6. За недвижимите имоти на държавни и общински училища в гр.Горна 

Оряховица            3,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      1,6 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     0,8 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       1,2 на хиляда 

 

7. За недвижимите имоти на общински детски градини в гр.Горна 

Оряховица              1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,7 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване        0,5 на хиляда 

 

8. За недвижимите имоти на общински детски градини / извън гр.Горна 

Оряховица / и читалища             0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,1 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           0,1 на хиляда 

 

9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски, ДКЦ ЕООД и 

Фондация Център Промяна             1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,7 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           0,5 на хиляда 

 

10. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 

дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 



V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2023 г. и е подадена декларация за 

това от всички съсобственици или ползватели на имота в срок до 31.12.2022 г. 

 

Приложения: съгласно текста.  

 

 

 

 

 

 

Внася предложението, 

Кмет на Община: инж. Добромир Добрев        

 

 

 

 

Изготвил: 

Валя Андреева – Началник отдел БФСД 

 

 

Съгласувал: 

Йоана Йорданова - юрисконсулт 

      


