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ДО 

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Соня Иванова Георгиева - кмет на община Добричка 

 

Относно: Приемане на план – сметка за дейност „Чистота” и определяне размера на 

таксата за битови отпадъци, в община Добричка за 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание чл. 66 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 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. Събиране, включително разделно събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депа или други съоръжения за третирането им, както и за 

осигуряване на съдове за съхранение и събиране на битови отпадъци. 

 2. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 

60, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците; 

 3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 І. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване“:  

1. През 2021 г. тази дейност ще обхваща всички населени места от общината. 

Предвижда се да се увеличи кратността на събиране на контейнерите за общ отпадък. 

Увеличават се населените места, в които ще се разположат контейнери за биоразградими 

отпадъци. Събраните отпадъци /общ отпадък и разделно събран биоразградим отпадък/ ще 

се транспортират до депото за твърди битови отпадъци край с. Стожер. В план-сметката е 

заложено средно тегло на един контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. - 152 килограма общ 

отпадък и на един контейнер за биоразградими отпадъци – 121 килограма. 

С цел подобряване на услугата е предвидено увеличение на съдовете за събиране на 

отпадъци, честотата на тяхното извозване. Увеличават се населените места обхванати от 

разделното събиране на биоразградимите отпадъци.  

Стойността на планираните разходи за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г. е 

изчислена за един контейнер обезвреден на РД Стожер и включва: транспортни разходи до 

депото в с. Стожер плюс разпределяеми разходи за автомобилите, в т. ч. за гориво, 

резервни части, заплати, осигуровки и др. и са еднакви за всички села. Дейността ще се 

осъществява от три автомобила.  

Общата стойност на планираните разходи за дейността за 2021 г. възлиза на 398 419 

лева с включен ДДС, в която са включени разходите за закупуване на нови контейнери за 

битови и биоразградими отпадъци на стойност 70 000 лв. с включен ДДС. 

Всичко разходи по т. I – 398 419 лева с включен ДДС. 
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 ІІ. Дейност „Третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации“ вкл. проучване, 

проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците“. 

1.„Обезвреждане на битови отпадъци“ се осъществява по сключен договор за 

експлоатация на Регионално депо за отпадъци Стожер за общини град Добрич, Добричка, 

Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, дейностите 

по третиране на отпадъци, включително съоръжения, инсталации, площадки за третиране, 

рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци и на основание чл. 23, ал. 4 от Закона 

за управление на отпадъците цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната 

система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното 

сдружение, като договорът се изпълнява и ще се изпълнява при единични цени за тон 

отпадък както следва: 

 а/ Единична цена за депониране на тон отпадък – 30,00 лв. без включен ДДС; 

 б/ Единична цена за сепариране на тон отпадък – 25,00 лв. без включен ДДС; 

 в/ Единична цена за компостиране на тон отпадък – 18,00 лв. без включен ДДС; 

г/ Единична цена за рециклиране на тон строителен отпадък – 5,00 лв. без включен 

ДДС. 

 Усреднената цена за тон отпадък приет от община Добричка на база анализи от 

първите десет месеца на 2020г. и за последните дванадесет месеца в РД Стожер е 57 лева 

за тон общ отпадък и 21.60 лева за тон разделно събран биоразградим отпадък. 

/Стойностите са с включен ДДС/ 

 Планираните разходи за обезвреждане на битовите отпадъци на регионално депо с. 

Стожер са в размер на 403 242 лева с включен ДДС. 

 2. Отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно 

чл.20, ал.1, б. „и“ от Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци -  за 

всеки тон депониран отпадък на депо през 2021г. община Добричка дължи отчисления в 

размер на 82 лева за един тон, които се внасят по сметката на собственика на депото. 

3. Отчисления по чл.60, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците – определят се 

от собственика на депото, като за всеки тон депониран отпадък на депото за неопасни 

отпадъци при с. Стожер и са в размер на 2.75 лева за един тон. 

Планираните разходи за отчисления по чл. 64, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците  възлизат на 445 486 лева. 

Всичко разходи по т. II – 848 728 лева с включен ДДС. 

ІІІ. Дейност „Чистота на териториите за обществено ползване“: включва разходи за 

почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци, поддържане на площади, паркове 

и други територии за обществено ползване, в т.ч. окопаване на алеи, косене на тревни 

площи, метене и събиране на листа и други отпадъци. 

- Планирани са разходи в размер на 60 015 лева с включен ДДС за почистване на 

локално замърсени територии. 

- Планирани са разходи в размер на 377 466 лева за осигуряване на 51 щатни 

бройки, в т.ч. 28 цели и 46 половини и за наемане на лица по граждански договор, които 

ще поддържат териториите за обществено ползване.  
- Планирани са разходи за осигуряване на горива и резервни части за косачки и 

материали за пролетно почистване и др. в размер на 40 095 лева. 

Всичко разходи по т. III – 477 576 лева с включен ДДС. 

Разходите по бюджета на община Добричка за дейност „Чистота” през 2021 г.  за 

всяко населено място по видове дейности, брой контейнери и годишна кратност на 

извозване са посочени в Приложение № 1 към докладната записка.  
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Общо очакваните разходи за 2021 година са в размер на 1 724 723 лева. Във връзка с 

приложения анализ се налага промяна на размера на такса битови отпадъци. 

Изискването на Закона за местните данъци и такси е таксата за битови отпадъци да 

се определя според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет. 

Предвид обстоятелството, че измененията на чл. 66 и сл. от ЗМДТ ще влязат в сила 

на 01.01.2022 г. и предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план - сметката с 

необходимите разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне 

размера на таксата за битови отпадъци план сметката е разработена на база досегашната 

основа.  

 Съгласно чл. 62 от ЗМДТ, размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, 

поради което предлагаме:  

- Такса за услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване“: 

В чл. 15, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги в община Добричка е предвидена възможност всяко данъчно задължено 

лице да подаде декларация, за определяне на такса битови отпадъци според количеството. 

В този случай предлагаме таксата за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване“ за един 

брой контейнер общ отпадък да включва: За сметосъбиране и сметоизвозване, според 

месечния график за всяко населено място – 820 лв.  годишно за 1 контейнер тип „Бобър“ с 

вместимост 1.1 м3. 

За останалите данъчно задължени лица, които не са подали декларация в указания 

срок и е невъзможно да се определи количество на битовия отпадък, който всеки ползвател 

на услугата изхвърля, на основание чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ предлагаме за тях основата за 

изчисляване размера на таксата за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ да бъде 

промил върху данъчната оценка за имоти на физически лица и по-високата между 

данъчната оценка и отчетната стойност за предприятия, юридически лица.  

- Такса за услуга „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения“: 

Поради изтъкнатите по-горе причини и на основание чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ 

предлагаме основата за изчисляване размера на таксата за услугата „Обезвреждане на 

битови отпадъци в депа или други съоръжения“ да бъде промил върху данъчната оценка за 

имоти на физически лица и по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за 

предприятия, юридически лица.  

- Такса за услуга „Чистота на териториите за обществено ползване“: 

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ предлагаме основата за изчисляване размера на 

таксата за услугата „Чистота на териториите за обществено ползване“ да бъде промил 

върху данъчната оценка на имотите за всички предприятия юридически лица, а за лицата 

подали декларация по чл. 15, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги в община Добричка за 1 контейнер тип „Бобър“ 1.1 м3 да 

бъде 1.6 промила върху данъчната оценка и отчетната стойност за всички физически лица 

с по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за всички предприятия 

юридически лица, а за лицата подали декларация, че няма да ползват имотите през цялата 

година, след одобрението и заплащат такса в размер на 1.6 промила.  

 

Предлагам Добрички общински съвет, гр. Добрич да приеме следното  

 

ПРОЕКТ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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 На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 62, чл. 63, чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от 

Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Добрички общински съвет 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка на разходите за дейност 

“Чистота” по населени места съгласно справка Приложение № 1, покривани от 

постъпленията за такса битови отпадъци в община Добричка за 2021 г. и прогнозен 

преходен остатък от такса битови отпадъци за 2020г., както следва: 

 1.1. Всичко разходи                                              -    1 724 723 лв. 
 в това число: 

 1.1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване         -     398 419 лв. 

 1.1.2. За обезвреждане на битови отпадъци       -     848 728 лв. 

 1.1.3. За чистота на териториите за обществено 

 ползване                                                                 -     477 576 лв. 

 2. На основание чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от ЗМДТ определя основата за изчисляване на 

такса битови отпадъци, както следва: 

2.1. За физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти; 

2.2. За предприятия, юридически лица – промил върху по-високата от данъчната 

оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.  

3. На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ определя размера на 

промила на такса битови отпадъци за 2021 г. за физически лица и предприятия, 

юридически лица по населени места съгласно справка Приложение № 2, Приложение № 3 

и Приложение №4. 

4. На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ определя годишна такса 

за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Обезвреждане на битови отпадъци“ за 

лицата, подали декларация по чл. 15, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Добричка за 1 контейнер тип „Бобър“ 1.1 м3 

– 820 лв. годишно. 

5. На основание чл. 66, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ определя размера на 

промила за такса битови отпадъци за услугата „ Поддържане на чистота на териториите за 

обществено ползване“ за лицата, подали декларация по чл. 15, ал. 4 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Добричка за 

определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци в размер на 1.6 промила, 

а за лицата подали декларация, че няма да ползват имотите през цялата година, след 

одобрението и заплащат такса в размер на 1.6 промила.  

 

Приложения: Справки Приложения  № 1, 2, 3 и 4.  

 

 

 

ВНАСЯ: 

СОНЯ ГЕОРГИЕВА 

Кмет на община Добричка 

 


