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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

От Иван Стоянов Танев – Кмет на община Братя Даскалови 

 

 

 Относно: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление 

на отпадъците и определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя 

Даскалови за 2023г.  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание Закона за местните данъци и такси е необходимо Общински съвет 

Братя Даскалови да вземе решение за определяне на размера на таксата за битови 

отпадъци за следващата година въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, 

включваща необходимите разходи за: 

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци; 

3. третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, 

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

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

другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено 

ползване. 

За финансирането на изброените по-горе дейности през 2023 г. са необходими 

567 275 лв. Разходите се прогнозират на база отчетни данни за една цяла календарна 

година и отчет към края на м. ноември на текущата година. Не се наблюдава 

съществено завишаване на разходите за дейността.  

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че 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. 

На основание Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови за 2023 г. таксата 

се определя: 
 

1. Пропорционално върху: 
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 Данъчната оценка на имота – за жилищни и нежилищни имоти на 

граждани; 

 Данъчната оценка на имота – за жилищни имоти на предприятия; 

 По-високата между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота – за 

нежилищни имоти на предприятия; 

2. Според количеството на отпадъците, когато то може да се определи и е 

подадена декларация за необходимите съдове в определените от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Братя Даскалови срокове. 

3. По показател „Брой ученик” за училищата на територията на общината. 

4. По показател „Субсидирана бройка” за читалищата на територията на 

общината. 

Такса за битови отпадъци се събира само за предоставените услуги. 

На база изчислените разходи за 2023 г. и основите за определяне на такса за 

битови отпадъци, размерът на такса за битови отпадъци за 2023 г. се запазва на 7 %о. 

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 66 от Закона за местните 

данъци и такси одобрява следната План-сметка за необходимите средства по дейности 

за подържане чистотата на населените места в община Братя Даскалови 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За необходимите средства  по дейности за поддържане чистотата на населените места в 

община Братя Даскалови за 2023 г. 

 

Вид разход Необходими средства 

в лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 216 000 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-

контейнери, кофи и др.  

4 000 

2. събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо 212 000 

- постелен инвентар и работно облекло 2 000 

- материали 5 000 

- горива 70 000 

- текущ ремонт 10 000 

- разходи за застраховки 14 000 

- данъци, винетки 2 000 

- заплати 82 000 

- други възнаграждения на персонала 3 000 

- осигурителни вноски от работодател 16 000 

- външни услуги 8 000 

ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

325 275 
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Депониране на битовите отпадъци в РЦУО - Ракитница 84 175 

Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 241 100 

ІІІ. За дейност чистота на обществените територии 26 000 

Всичко разходи 567 275 

Сума за събиране 567 275 

 

ІІ. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 62 и 67 от Закона за местните 

данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. в промили за 

всички населени места в общината, както следва: 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,68 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 4,02 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,30 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,68 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 4,02 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,30 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

ІIІ. Общински съвет Братя Даскалови определя: 

1. Размерът на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти според 

количеството на битовите отпадъци на база контейнер тип „Бобър”– 3800 лв./година. 

2. Размерът на такса за битови отпадъци за училищата и читалищата на 

територията на общината по показател „брой ученик” и „субсидирана бройка” – 9 

лв./година. 

 

ВНОСИТЕЛ: ………………… 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Съгласувал: ……………….. 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист  

 

Изготвил: Петя Михайлова 

Директор на дирекция АООСИД 
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