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М О Т И В И 

 

към План-сметка за дейност „Чистота” и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци, в община Добричка за 2021г. 

 

Причини, които налагат приемането: 

Съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, преди приемането на 

бюджета за следващата година е необходимо да се установят средствата необходими за 

извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до РД Стожер, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване 

в населените места в общината. С настоящата План-сметка на разходите по дейност 

„Чистота“ са определени: 1) разходите за дейност „Чистота“ по населени места, включващи 

разходите за сметосъбиране и сметоизвозване; за обезвреждане на битови отпадъци и за 

поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване; 2) определена е основата 

за изчисляване на такса битови отпадъци за физически лица и за юридически лица; 3) 

определен е размерът на промила на такса битови отпадъци за 2021г. за физически и 

юридически лица.  

Съгласно чл.8 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Общинският съвет е 

органът, който определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване 

на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за 

разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, и постигането на 

по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Съгласно ЗМДТ, 

таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината. При 

определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и 

следващите в раздела от ЗМДТ. Според чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ размерът на дължимата от 

ползвателите такса се определя в левове според генерираното от съответния ползвател 

количеството на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата може да се определи 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.  

В община Добричка методът за определяне на количеството отпадък от всеки 

потребител към настоящия момент не може да се приложи на практика. Няма възможност 

да се измери количеството генериран отпадък от всяко лице. Не може да се приложи и 

метод за брой ползватели на услуга в даден имот, тъй като информацията за постоянен и 

настоящ адрес на физическите лица е динамична. По тази причина е прието изчисляване на 

таксата на база основа, определена от общинския съвет.  

Последната промяна на чл.67 от Закона за местните данъци и такси, касаеща 

основата, върху която се определя таксата за битови отпадъци, е обнародвана в ДВ брой 98 

от 27.11.2018г. Срокът за влизане в сила на промяната е от 01.01.2022г., като до 

31.03.2021г., Министерски съвет следва да приеме Наредба, с която да утвърди образец и 

ред за изготвяне на План-сметката. 

Предвид тези обстоятелства, План-сметката за дейност чистота за 2021г. е 

разработена на база досегашната основа, определена от Добрички общински съвет, 

съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Добричка.   
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При изработване на План-сметка за дейност „Чистота” и определяне размера на 

таксата за битови отпадъци, в община Добричка за 2021г., са спазени принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. 

  

Цели, които се поставят: 

• Повишаване събираемостта на определената такса за битови отпадъци;  

• Възстановяване разходите на Общината по предоставянето на услугата;  

• Постигане на балансираност между приходната и разходната база свързани с 

чистота, сметосъбиране и сметоизвозване; 

• Подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното 

транспортиране; 

 

Финансови и други средства, необходими за изпълнението на План-сметката: 

Предвид определянето на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите 

за обществено ползване е изготвена настоящата План-сметка, като средствата, необходими 

за изпълнението на услугите в община Добричка за 2021г. е 1 724 723 лева., които в 

голямата си част се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци. При 

необходимост, дейността ще се обезпечи с допълнително финансиране от собствени 

приходи на общината. 

 

Очаквани резултати: 

• 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. 

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Изготвената План-сметка за 2021г., е в съответствие с действащото национално 

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

Европейския съюз. 

 

 


