
 

Мотиви  

към Проекта за определяне размера на такса битови отпадъци на 

територията на Община Исперих за 2021г. 

 
 

 

          Важен момент от подготовката на общинските бюджети за следващата година е и 

работата по анализа и оценката на местните такси. 

Действащият Закон за местните данъци и такси, регламентира таксата за битови отпадъци 

да се определя на база количество отпадък, а когато установяването на количеството не е 

възможно, таксата да се определя на ползвател или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет. С приемането на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в  ДВ бр. 98 от 27.11.2018г.е 

направено изменение на ЗМДТ. Съгласно § 39, т.23, буква „а”  от Преходните и  

заключителни разпоредби на ЗИДЗКПО срокът за  приемане на наредбата за утвърждаване 

на образец на план-сметката е до 31.03.2021г., като съгласно § 39, т.23, буква „г”  от 

ЗИДЗКПО същата ще влезе в сила на 01.01.2022г. т.е. новият начин за изчисляване на 

такса смет на принципа „замърсителя плаща” отново се отлага и ще влезе в сила през 

2022г., или с две години по-късно от първоначално предвидения срок. 

    Предвид тези обстоятелства, проектът  за определяне размера на такса битови отпадъци  

през 2021г. в община Исперих е разработен по досегашния ред и в съответствие с 

изискванията на чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. 

 

 

1 Причини, които налагат актуализиране  размера на такса битови отпадъци на 

територията на община Исперих за 2021г.: 

  

    От 2021г. в Община Исперих ще бъде създадено общинско предприятие „Чистота“ за 

осъществяване на дейности свързани с организирането и контролирането на 

сметосъбирането и сметоизвозването, както и чистота на териториите за обществено 

ползване.  Обезвреждането  и депонирането на  битовите отпадъци ще се осъществява в 

Регионално депо –Разград,  след сключен договор. 

     Съгласно чл. 66, ал.1 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен 

размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена 

план-сметка за всяка дейност включваща необходимите разходи за: 

- 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; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване на и 

мониторинг на депата за битови отпадъци; 

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

Съгласно чл. 67 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци. Когато съществуват обективни обстоятелства, 

които възпрепятстват този принцип, Общинския съвет може да приеме други основи, на 

база на които да се определя размера на таксата. 



Към момента използваната  от община Исперих основа за определяне размера на такса 

битови отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка / отчетната стойност на 

недвижимите имоти. При действащата на територията на община Исперих система за 

събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания  обем отпадък от всяко 

домакинство или лице е  възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е  

едниствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да 

бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко 

домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е 

организирано чрез съдове за групово ползване. При това положение няма как да се 

определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател. 

Размерът на такса битови отпадъци в община Исперих не е актуализиран от 2009г. с 

изключение  размера  на годишната такса за битови отпадъци, когато таксата се определя 

според вида и броя на използваните съдове, който е променен през 2015г. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ Общинският съвет определя размера на таксите при 

спазване на следните принципи: 

- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата: 

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

- постигане на по- голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

 

Планираните разходи са свързани със: 

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо – 

Разград. Предвидено е обслужване на населението от населените места на общината 

да бъде три пъти месечно, вместо до сега два пъти месечно. Предвидено е  

извозването на отпадъци от  промишлената зона на град Исперих да бъде шест пъти 

месечно, вместо досега четири пъти месечно.  

- Обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо – Разград, включва 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – за 2020г. 

отчисленията по чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците  са  69 лв. / тон, а 

за 2021г. е предвидено отчисленията по чл. 64, ал.1 от ЗУО да бъдат  82 лв. / тон. 

-  Почистване на уличните платна, алеите, парковете и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на 

нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че непосредствено 

след почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират недобросъвестни 

лица които отново изхвърлят отпадъци. В тази връзка за почистване на 

нерегламентираните сметища се  предвиждат допълнително средства  за  работа на 

специализирана техника / багер /. 

- Планира се закупуването на още един специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

- Разходи за горива, такси,  работни заплати, осигурителни вноски на наетите в 

обособеното общинско предприятие, които са силно зависими  от държавната 

политика по доходите,  облекло, материали и др. 

 

Основната цел на общината е подобряване на качеството на живот на жителите в 

общината. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци на територията и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

в изпълнение на изискванията на националното законодателство за управление на 

отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални хигиенни условия на живот, 



недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на 

нерегламентирани сметища. 

 Предлагаме на Общински съвет Исперих да увеличи размера на такса битови отпадъци с 

0,5 промила  на хиляда върху данъчната оценка  за   имоти  на  физическите лица на 

територията на общината,  както и промяна на честотата на извозване и  увеличение  

размера на такса битови отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци на предприятията. 

 Увеличаването на таксата е необходимо, поради законово регламентираните задължения 

на общината да възстановява пълните разходи по предоставяните услуги – сметосъбиране 

и сметоизвозване, поддържане и мониторинг на депата за битови отпадъци и почистване 

на териториите за обществено ползване.  

 

Пример за размера на такса битови отпадъци за физически лица за 2021г. спрямо 2020г.: 

 

Имот Дан. основа в 

лв. 

 Промил 

2020г. 

Размер на 

ТБО лв. 

Промил 

2021г. 

Размер на 

ТБО лв. 

Разлика в 

лв. 

А 11398,20 4,0 45,59 4,5 51,29 5,70 

Б 6406,00 4,0 25,62 4,5 28,83 3,20 

В 8075,10 4,0 32,30 4,5 36,34 4,04 

Г 6095,50 4,0 24,38 4,5 27,43 3,05 

Д 2573,50 4,0 10,29 4,5 11,58 1,29 

Е 7193,50 4,0 28,77 4,5 32,37 3,60 

Сума 41 741,80  166,97  187,84 20,87 

 

 

 

2. Целите, които се поставят: 

 

- Справедливо определяне на  размера на такса битови отпадъци; 

-   С приходите от такса битови отпадъци да се финансират разходите свързани със 

сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване.     

    -     Подобряване качеството на предоставяните услуги. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна 

уредба: 

 

Предложението за актуализиране на такса битови отпадъци на територията на община 

Исперих през 2021г., не е свързана с изразходване на допълнителни средства от 

общинския бюджет. 

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

 

Очакваните резултати след приемане на новите промили за такса битови отпадъци е 

свързано с повишаване на приходите от  този облог и синхронизиране с реалните разходи, 

които заплаща община Исперих при предоставяне на услугите. 

 



 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Проектът за актуализиране на такса битови отпадъци е в съответствие с действащото 

национално законодателство, като не противоречи на актове от по- висока степен и на 

актове от европейското законодателство. 

 

 

 

 

Предвид изложените мотиви, предложението за промяна в размера на такса битови 

отпадъци за 2021г. на територията на община Исперих е както следва: 

 

 

Да се измени т. 1 от  таблицата с която се определя размера на такса битови отпадъци 

както следва: 

 

 

1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и 

вилни имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и 

застроени територията на гр. Исперих 

 

1.1  Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени  

на територията на гр. Исперих, в промил върху данъчната оценка на 

имота, в т.ч. 

 

4,5‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,0‰ 

 - за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 2,5 ‰ 

 - за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

1,0‰ 

 

 

Да се измени т. 2 от  таблицата с която се определя размера на такса битови отпадъци 

както следва: 

 

 

2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и 

вилни имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и 

застроени територии  на селата в община Исперих,  

                   

2.1   Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени 

територии  на селата в община Исперих,  в промил върху данъчната 

оценка на имота, в т.ч.  

 

 

4,5 ‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 - За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2,5 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

0,0‰ 

 



 

 

 Да се измени т. 5 и т. 6 от  таблицата с която се определя размера на такса битови 

отпадъци както следва: 

  

 

5.   За жилищните и нежилищни имоти на гражданите на гр. Исперих, 

намиращи се извън границите на общия  градоустройствен план в 

които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци се събира такса за ползване на  депо, в промил върху 

данъчната оценка на имота 

 

 

2,5 ‰ 

 

 

 

6.  За жилищните и нежилищни имоти на физическите лица  на 

населените места (села) на територията на община Исперих, 

намиращи се извън границите  в които общината е организирала 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса 

за ползване на  депо, в промил върху данъчната оценка на имота 

 

2,5 ‰ 

 

 

Да се измени Таблица 1 – годишни такси за битови отпадъци за 2021г., когато таксата 

се определя според вида и броя на използваните съдове както следва: 

 

 

 

 

Район 

Видове съдове за 

битови отпадъци в 

м
3
 

Честота на 

сметоизвозването 

Годишна такса за 

ползване на един 

брой съд в лв. 

 

 

 

 

За град Исперих и 

населените места( 

села) в община 

Исперих 

   1,050 тип „Ракла“  

1 път седмично 
 

            983,32лв. 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

 2 пъти седмично 
 

1966,44лв. 

 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

2 пъти месечно 
 

491,66лв. 

 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

3 пъти месечно 
 

737,49лв. 

 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

6 пъти месечно 
 

1474,98лв. 

 

 

 

 

Определената годишна такса за ползване на един брой стандартен съд за битови отпадъци 

включва разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване  и обезвреждане на 

битовите  отпадъци в депа или други съоръжения. 

 

 



Видове съдове за битови отпадъци описание: 

-1,050 м
3
 – тип „Ракла“, метален, поцинкован или пластмасов на четири колела. 


