
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До г-н Председателя  

на Общински съвет  

Горна Оряховица   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 Относно: Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

 

 Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и 

допълнение на текстове от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица в Глава 

Втора, Раздел І Такса за битови отпадъци на основание промяна на чл.66, ал.1, 

т.2. и т.3 от Закона за местните данъци и такси, изменен с §24 от ПЗР на Закона 

за управление на отпадъците (ДВ бр.35/13.07.2012г.).  

Допълва се текстът от същия раздел с разпоредби, уточняващи условията 

за определяне на таксата на база количество битови отпадъци; определяне 

лицата, одобрени за заплащане на таксата; подаване на декларации; ползване 

съдове за събиране на битови отпадъци. 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния 

проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от 

ЗМДТ, Общински съвет приема изменения и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, както следва: 

§1. В чл.7, в началото на изречение първо се вписва текстът „За всеки 

имот”. 

§2. В чл.9, ал.1 текстът се допълва, като след думите „Таксата се 

заплаща” се вписва текстът „за всяка от дейностите по чл.7”; в края на 

изречението се добавя запетая и се вписва текстът „за имот държавна или 

общинска собственост – лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 

§3. В чл.10, ал.1 се изменя, както следва: 

3.1. в т.2. думата „събирането” се заменя с текста „събиране, 

включително разделно”; думата „обезвреждането” се заменя с „третирането”; 
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3.2. в т.3 текстът „чл.71а и чл.71е” се заменя с „чл.60 и чл.64”. 

§4. Отменя се чл.11. 

§5. В чл.11а се правят следните промени: 

5.1. В ал.1, изречение първо се заличават думите „/или” и „могат да”; 

текстът „при наличието на следните условия” се заменя с „при наличието на 

обективна възможност за отделното им измерване и следните условия”; 

5.2. В ал.1, т.1 се изменя, както следва: „1. Физическото или 

юридическото лице по чл.64 от ЗМДТ разполага със собствени съдове, 

отговарящи на възприетия от Общината стандарт за събиране и обработка на 

битовите отпадъци (тип „Бобър”, „Кука” или „Контейнер”), разположени в 

границите на имота, или количеството на отпадъците и местоположението на 

имота позволяват разполагането в имота на отделни общински съдове за техни 

нужди.” 

5.3. В ал.1, т.2. текстът „предоставените от общината съдове” се заменя с 

думата „съдовете”; 

5.4. В ал.1, т.3. текстът „фирмата, за която” се заменя с „лицата, за 

които”; 

5.5. Текстът на ал.2 се изменя, както следва: 

„(2) 1. Когато таксата се определя според количеството на битовите 

отпадъци, лицата по чл.64 от ЗМДТ подават декларация за плащане на таксата 

за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в 

Община Горна Оряховица в срок до 31 октомври на предходната година. 

В декларацията юридическите лица посочват вида и броя на съдовете за 

изхвърляне на битови отпадъци тип „Бобър”, „Кука” или „Контейнер”, 

списъчен брой на персонала, включително по договорите за възлагане на 

управлението и граждански договори, към края на предходния месец, сезонни 

колебания в числеността на наетите лица, ако има такива надвишаващи 10 % 

спрямо списъчния брой към края на предходния месец и годишен размер на 

отпадъците от стопанската дейност по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗМДТ. 

 В декларацията физическите лица посочват вида и броя на съдовете за 

изхвърляне на битови отпадъци тип „Бобър”, „Кука” или „Контейнер” и броя на 

живущите по настоящ адрес собственици и несобственици, броя на жилищните 

помещения и квадратурата им.  

2. Видът и броят на необходимите съдове се определят от общинска 

администрация, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани 

норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищни имоти в 

Община Горна Оряховица” (Приложение №1). 

3. Община Горна Оряховица уведомява до 15 декември лицата, одобрени 

да заплащат такса битови отпадъци според количеството, като определя вида и 

броя на съдовете за битови отпадъци по реда на т.2. 

4. През 2012г. срокът за подаване на декларациите е 30 юни. 

5. В периода до 15-ти януари деклараторът може да внесе заявление за 

оттегляне на подадената декларация.” 

5.5. Вписват се нови алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 със следното съдържание:  

„(3) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци се включват разходите по чл.10, ал.1, т.1-3. 
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(4) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места по чл.10, ал.1, т.4 се определя в левове на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. 

(5) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е неверни 

данни или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то 

заплаща годишна такса, съгласно чл.11б, в левове, на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. От размера на 

дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се 

дължат лихви, съгласно сроковете за плащане. 

(6) Не се разглежда декларация, подадена по реда и в срока на чл.11а от 

лица, които към 31 октомври имат просрочени задължения към Община Горна 

Оряховица. 

(7) При установена липса или пълна негодност на общински съд, лицата 

по чл.11а възстановяват стойността му на общината по доставни цени или си 

закупуват за собствена сметка нов от същия вид и размер.” 

§6. Вписва се нов чл.11б със следното съдържание: 

„Чл.11б Извън случаите по чл.11а, размерът на таксата за битови 

отпадъци за физически и юридически лица се определя в левове на ползвател 

или пропорционално върху основа, както следва: 

- за физически и юридически лица – собственици или с учредено вещно 

право на ползване/концесионери на недвижими имоти с жилищно 

предназначение – върху данъчната оценка на имота, определена по норми, 

съгласно Приложение №2 от Закона за местните данъци и такси; 

- за юридическите лица – собственици или с учредено право на 

ползване/концесия, върху по-високата между отчетната стойност и данъчната 

оценка, съгласно Приложение №2 от същия закон.” 

 §7. В чл.15, ал.2, изречение първо думата „ползване” се заменя с 

„ползваните”; в изречение второ текстът „чл.11” се заменя с „чл.11б”. 

 §8. След раздел „Преходни и заключителни разпоредби” се вписва 

Приложение №1 към чл.11а, ал.2, т.2 със следното съдържание: 

„Приложение №1 към чл.11а, ал.2, т.2 

Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от 

нежилищни имоти на територията на Община Горна Оряховица. 

№ ОБЕКТИ Средногодишни норми 

на натрупване на ТБО в 

литри 

1. Болница – 1 легло 820 

2. Обект за настаняване - хотел – 1 място 470 

3. Общежитие – 1 място 390 

4. Детска ясла / Детска градина – 1 легло 270 

5. Заведение за хранене /ресторант, снек-бар и др./ и 

развлечение – 1 място 

600 

6. Заведение за хранене /стол, павилион, барче/ – 1 

място 

300 

7. Училище – 1 учащ 105 
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8. Театри, кина – 1 място 105 

9. Учреждение, офиси – 1 служащ 300 

10. Търговски обект за хранителни стоки – 1 м
2
 площ От 130 до 540 

  До 1000м
2
 540 

  От 1001 до 2000м
2
 270 

  От 2001 до 3000м
2
 200 

  Над 3001м
2
 130 

11. Търговски обект за промишлени стоки – 1 м
2
 площ От 30 до 180 

  До 1000м
2
 180 

  От 1001 до 2000м
2
 90 

  От 2001 до 3000м
2
 60 

  Над 3001м
2
 30 

12. Производствена дейност – 1 работник                      300 

13. Складови помещения – 1 м
2
 площ                        80 

14. Пазар – 1 м
2
 площ                        50 

15. Паркинг – 1м
2
 площ                        10 

 

Забележка: В количествата отпадъци от болници не влизат специфичните болнични 

отпадъци (инфектиран материал, отпадъци от хирургически отделения), които се изгарят в 

инсинератори. 

 1. Методика за определяне на годишното количество битови отпадъци и необходимия вид и 

брой съдове за тяхното събиране 

Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата: 

Вr = в х N  

където: в – норма на натрупване на битови отпадъци 

            N – численост 

Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна 

единица (1 човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м
2
 площ 

за магазините и т.н.) за определен период от време. Нормите се определят в единица обем. 

Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за 

една година, определено с решение на Общински съвет, при което се получава количеството 

отпадъци, натрупани за единица период. Този период може да бъде един ден, половин 

седмица, една седмица и т.н. в зависимост от заложената честота на извозване. 

Според количеството отпадъци, натрупани за единица период, се определят необходимия 

вид и брой съдове за тяхното събиране. 

При определянето на съдовете се допускат следните комбинации: 1 брой пластмасова кофа; 2 

броя пластмасови кофи; 1 бр. контейнер тип Бобър; 2 броя контейнер тип Бобър; 3 броя 

контейнер тип Бобър и т.н. 

При изчисленията се спазват правилата за математическо закръгление с точност до цяло 

число. 
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2. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината разглежда, коригира и определя 

съдовете по подадени декларации. 

3. Единичната цена за обслужване на 1 брой съд, се определя с решение на Общински съвет 

Горна Оряховица.” 

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


