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

 

 

Д О К Л А Д  
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  

НА  ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА  ЗА  2013 ГОДИНА 

 

 І. Нормативна база. 

 

 По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови 

отпадъци е местна такса, която се определя от Общинския съвет и се събира от Общината. 

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при спазването на следните 

принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставянето на 

услугата; 

 Създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

В изпълнение на чл.9 от ЗМДТ, Общинският съвет с решение № 965 от протокол № 

59/30.01.2003 г. е приел Наредба за определяне на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, в която е указан редът за администриране и събиране на таксата 

за битови отпадъци. Същата се актуализира ежегодно.    

Съгласно чл. 11a и б от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

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

Според ПМС 207/16.09.2010 г. Община Горна Оряховица и през 2013 г. ще внася 

отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Въвеждането на 

отчисленията има за цел да намали количеството на депонираните отпадъци, да насърчи 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и да съхранява средства, които ще 

бъдат използвани за изграждане на новото регионално депо и за закриване на настоящото. 

През 2012 г. за общината сме постигнали намаление на депонирания отпадък от 21 011 т. на 

18 500 тона. Отчисленията са елемент на разходите по чл.66 от ЗМДТ. Община Горна 

Оряховица попада в чл.2 т.2 от същото постановление и през 2013 г. ще отчислява 30 лв./на 

тон към Община Велико Търново, на чиято територия ще бъде регионалното депо. 

Според чл.5 на Наредба 14/15.11.2010 г. общината ще прави за трета година още едно 

отчисление в размер на 9,29 лв. на тон депониран отпадък. Внасяме го към РИОСВ и ще се 

променя на всеки 3 години. Неговата цел е натрупване на средства по партида на Общината с 

цел закриване и следексплоатационни грижи на площадката на настоящото депо. Ще се 

усвояват по обратен ред на база заявление, договори, фактури, протоколи и др. документи за 

извършени дейности. След приключването им остатъкът подлежи на връщане на общината. 

И тук е от изключителна важност намаляването на количеството депониран отпадък. 

          

 ІІ. Информационна база. 

  

Със заповед № 3033/15.11.2012 г. Кмета на общината назначи комисия със задача: 

разработване на план-сметка на разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

депониране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и подготвяне на 

предложение за размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г. 

 Таксата за битови отпадъци за 2013 година е разработена на базата разходите на 

общината за подмяна на амортизирани съдове за ТБО, изграждане на нови и ремонт на стари 
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площадки за контейнери, разходи за почистването за населените места по договор, разходите 

за поддържане и почистване на паркове и алеи от ОП “ППИО” и за поддръжката и 

почистване на гробищните паркове в кметствата, отчисленията породени от нормативни 

актове на МС. В план-сметката са включени  и непреки разходи за общинска администрация, 

свързани с отпечатване и изпращане на съобщения и напомнителни писма на данъчно 

задължените лица за дължимата такса битови отпадъци, а също така и разходите за горива и 

материали във връзка с контролирането на дейностите по чистота. 

 

 1. План-сметка за разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, 

депониране на БО и почистване на териториите за обществено ползване. 

При калкулиране на разходите сме се съобразили с промените в макроикономическите 

условия за 2012 г.:  

 Прогнозен ръст на инфлация средногодишна – 2,4 % ; 

 Минимална работна заплата от 01.01.2013 г. – 310 лв. 

 Проектозакона за Държавния бюджет на РБ за 2013 г.; 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2013 г. са разчетени на база фактически 

заета численост, която осъществява контрола на дейностите по чистотата в града и 

кметствата, както и по почистването на гробищните паркове. Щатната численост към 

бюджета на общината за 2013 г., която ще осъществява тези дейности е 38 бр., от които  24 

бр. в кметствата и 14 бр. в ОП ”Поддържане на пътна инфраструктура и озеленяване”. 

Размерът на осигурителните вноски за за 2013 г. се запазва. 

Социалните разходи са разчетени в размери:  3 % СБКО и работно облекло 310 лв. 

Планираните разходи за фирмата изпълнител са съобразени  с клаузите по договора и 

за 2013 година се увеличава разхода с размера на МРЗ - 310 лв.  

За необходимите средства за сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на 

общинското депо и чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. прилагаме: 

 

С П Р А В К А - Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 

за разходите по дейност чистота по видове дейности и елементи за  2013 г.  

   

1. Oсигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; Изграждане на площадки. 

1.1 Разходи за подмяна на амортизирани съдове за ТБО 58 368 

 § 10 00-Издръжка 58 368 

 § 10 15-разходи за материали 58 368 

 в.т.ч.:  

 тип бобър - 90 бр. по 502.8 лв / с ДДС / 45 252 

 тип кука 240 л. - 200 бр. по 59.76 лв. / с ДДС / 11 952 

 тип кука 110 л. - 10 бр. по 58.80 лв. / с ДДС / 588 

 кошчета 10 бр. - по 57.60 лв. 576 

1.2 Изграждане на нови и ремонт на стари площадки 5 456 

 § 10 00-Издръжка 5 456 

 § 10 20-разходи за външни услуги 5 456 

 Общо разходи по т.1: 63 824 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други 

съоръжения за обезвреждането им 

  разход-лв. 

2.1. Разходи на фирмата за почистване 1 071 572 

 § 10 00-Издръжка 1 071 572 

 § 10 20-разходи за външни услуги с вкл.ДДС 1 071 572 

 Общо разходи по т.2: 1 071 572 
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3. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци 

  разход-лв. 

3.1. Разходи на фирмата за почистване 163 104 

 § 10 00-Издръжка 163 104 

 § 10 20-разходи за външни услуги 163 104 

3.2. 

Разходи за мониторинг на общинско депо и изработване на проект 

за рекултивация 35 000 

 § 10 00-Издръжка 35 000 

 § 10 20-разходи за външни услуги 35 000 

3.2. Разходи за проектиране и изграждане на регионално депо 771 865 

 отчисления към Община Велико Търново по ПМС 207/16.09.2010 г. 555 000 

 отчисления към РИОСВ по чл.5 на Наредба 14/15.11.2010 г. 171 865 

 

за дейности по новото регионално депо предвидени за 2013 г. 

недопустим в проекта разход 45 000 

 Общо разходи по т.3: 969 969 

4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за 

обществено ползване, зимно поддържане и почистване 

  разход-лв. 

4.1. Разходи на фирмата за почистване 593 558 

 § 10 00-Издръжка 593 558 

 § 10 20-разходи за външни услуги 593 558 

4.2. 

Разходи на кметствата за контрол на дейностите по чистота и 

почистване на гробищни паркове в населените места без кметство 

Горна Оряховица. 292 554 

 § 01 00-Заплати на персонала по труд.правоотношения. 129 863 

 § 02 00-Други възнаграждения и плащания на персонала 31 550 

 § 05 00-Задължителни осигурителни вноски от работодателя 28 086 

 § 05 51-осигурит.вноски за ДОО от работодателя и държавата 17 338 

 § 05 60-здравно осигурит.вноски от работодателя 7 748 

 § 05 80-вноски за допълнит.задължително осигур.от работод.  3 000 

 § 10 00-Издръжка 93 055 

 § 10 13-пост.инв.и облекло 7 440 

 § 10 15-материали 19 325 

 §10 16-вода, горива, енергия 26 392 

 § 10 20-разходи за външни услуги 22 158 

 § 10 40-данъци, мита и такси 2 434 

 § 10 62-застраховки 1 410 

 § 10 91-разходи за СБКО 3 896 

 

Непреки р-ди за общинска администрация Г.Оряховица - отпечатване и 

изпращане на съобщения и напомнителни писма 10 000 

 Заета щатна численост - брой 24 

4.3. Разходи за поддръжка и почистване на паркове 176 407 

 § 01 00-Заплати на персонала по труд.правоотношения 88 920 

 § 02 00-Други възнаграждения и плащания на персонала 6 075 

 § 05 00-Задължителни осигурителни вноски от работодателя 16 529 
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 § 05 51-осигурит.вноски за ДОО от работодателя и държавата 10 849 

 § 05 60-здравно осигурит.вноски от работодателя  4 560 

 § 05 80-вноски за допълнит.задължително осигур.от работод.  1 120 

 § 10 00-Издръжка 54 383 

 § 10 13-пост.инв.и облекло 4 340 

 § 10 15-материали 11 635 

 §10 16-вода, горива, енергия 26 500 

 § 10 20-разходи за външни услуги 5 780 

 § 10 30-текущ ремонт 2 050 

 § 10 40-данъци, мита и такси 550 

 § 10 51-командировки 110 

 § 10 62-застраховки 750 

 § 10 91-разходи за СБКО 2 668 

 Капиталови разходи 10 500 

 Заета щатна численост - брой 14 

 Заета щатна численост по т.3 - брой 38 

 Общо разходи по т.4: 1 062 519 

 Общо разходи:  3 167 884 

 Разходи на фирмата за почистване 1 828 235 

 Р-ди за кметства/съдове, контрол и почиств.гроб.паркове/ 356 377 

 Р-ди за поддръжка и почистване на парковете 176 407 

 Разходи за общинско и регионално депо 806 865 

 Обща численост на персонала- бр. 38 

 За облог на граждани и фирми 2 535 923 

 

Общият размер на прогнозните разходи за 2013 г. възлиза на 3 167 884 лв. Наличните 

средства в края на 2012 г. от таксата за битови отпадъци по прогноза ще са в размер на          

631 961 лв./Справка-1/. Същите ще останат като преходен остатък за 2013 г. След приспадане 

на преходния остатък от общите разходи се получава реалния облог за граждани и фирми - 

2 535 923 лв. 

Плановият облог за 2013 година при 100% събираемост на такса битови отпадъци е в 

размер на 2 794 775 лв. За 2013 г., залагаме събираемост 90.74 %, което означава, че по 

общинския бюджет за 2013 г. ще планираме приходи по § 27 07 – такса битови отпадъци в 

размер на 2 535 923 лв. През 2012 г. беше заложена събираемост 82.5 %, но бе постигната по-

висока - 86.24%. 

Усилията на общинска администрация отново ще бъдат насочени към повишаване на 

събираемостта и основно събиране на старите задължения. 

 

2. Определяне размера на промила. 

Договорът с почистващата фирма е основан на минималната работна заплата. С 

сравнение с 2012 г. разходът на общината се повишава със 72 915 лв. Променят се и 

разходите за възнаграждения на персонала, отговарящ за поддържане на териториите за 

обществено ползване. Сумите за отчисления за 2013 г. са с 12 лв. повече на всеки тон 

отпадък или с 240 000 лв. повече. Общината заплати само преди дни 54 000 лв. разход отново 

по регионалното депо, който е дела ни за 2012 г. За 2013 г. се изискват допълнително 85 000 

лв., които са недопустим разход за проекта на новото депо. Във връзка с гореизложеното 

предлагаме промила за определяне на таксата за битови отпадъци за 2013 г. за граждани - 3,9 
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на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и 6 на хиляда за фирмите върху по-

високата от данъчната оценка и отчетната стойност.  

 

3. Определяне цената на съд. 

 

При определяне на цената за съд е взета под внимание честотата на извозване, броя 

съдове разположени в населените места, разходът за всички компоненти без поддържане на 

териториите за обществено ползване и генерираният отпадък. 

На територията на общината има разположени 1382 „бобъра” и 1815 „куки”, с 

различна честота на извозване. Генерираният отпадък е приблизително 20 316 тона или 

246 384 куб.м.  Годишният разход за 2013 г. е 2 105 365 лв. Цена за 1 куб.м. – 8.55 лв. 

Генериран годишен отпадък от един „бобър” – 166 куб.м., от „кука” 9 куб.м. 

В тази връзка предлагаме цени на съдовете: 

1. „Контейнер” – 4000 л. – 5 668 лв. 

2. „Бобър” – 1100 л. – 1 417 лв. 

3. „Кука”- 240 л. - 111 лв. 

4. „Кука”- 110 л. - 51 лв. 

 

Приложения:  

1.Справка-1 за очакваната наличност към 31.12.2012 г.; 

                   

       Кмет на община: 

                                                           / инж.Добромир Добрев/            


