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ОТНОСНО : Определяне  размера на  таксата  за битови отпадъци за 2013 г. в 

община Горна Оряховица 

 

             Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 

 

 С решениe № 30 от протокол № 4/22.12.2011 г., Общински съвет утвърди 

размера на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане, експлоатация 

в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, с която 

бяха обложени гражданите и юридическите лица в общината през 2012 година. 

В бюджета на общината за 2012 година, Вие одобрихте прихода от таксата за 

битови отпадъци и разходите за дейностите по чистотата. При годишен план    

2 005 424 лв. към 30.11.2012 година постъпилите приходите възлизат на 1 977 660 

лв. Към 31.12.2012 г. очакваните приходи от такса битови отпадъци са в размер на  

2 096 702 лв. и с тях ще постигнем 105 % изпълнение. С приходите общината е 

обезпечила дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за този период.  

Към 30.11.2012 г. на фирма Титан, която поддържа чистотата са изплатени    

1 579 716 лв. при план 1 942 542 лв. На кметствата за поддържането на териториите 

за обществено ползване са изплатени 222 925 лв. На ОП „Поддържане на пътна 

инфраструктура и озеленяване” за поддържане на парковете и алеите сме превели 

110 440 лв.  

Очакваме към 31.12.2012 г. от изпълнението на таксата за битови отпадъци 

да остане преходен остатък за 2013 г. в размер на 631 961 лв. Превeждани са 

регулярно отчисленията към Община Велико Търново, свързани с новото 

регионално депо, както и тези към РИОСВ за закриване на настоящото. Закупени 

са съдове за 49 889 лв. Платили сме дела на Община Горна Оряховица  в 

дейностите за 2012 г. по регионалното депо в размер на 53 244 лв. 

Предстоящата 2013 г. планираме разходи за извършване на дейностите по 

чистота в размер на 3 167 884 лв., които са разпределени в съответствие с 

изискванията на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

На база на планираните разходи са изчислени и промилите за определяне на 

таксата за битови отпадъци.  

Към настоящото предложение за решение прилагаме доклад за определяне на 

такса битови отпадъци за 2013 г. Във връзка с чл.67 от ЗМДТ за първа година е ще 

се заплаща таксата според количеството, като предлагаме цена на съдовете, 

определена от първите три разходни компонента: 



1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането 

им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

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

Четвъртият компонент според чл.66 от ЗМДТ - почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване ще се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, съгласно чл.67, ал.4 от ЗДМТ. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет следния проект 

за  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните 

данъци и такси и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и б от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, Общински съвет  

Р е ш и: 

 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на територии за 

обществено ползване за 2013 г., както следва: 

 

 1. Приходи 

1.1. Преходен остатък от 2012 г.              631 961 лв. 

1.2. Такса смет от юридически лица           1 374 337 лв. 

1.3. Такса смет от граждани                     1 110 163 лв. 

1.4. Такса смет от организации и звена свързани с Община Горна Оряховица

            20 539 лв. 

1.5. Имоти извън регулация         7 742 лв. 

1.6. Граждани и юридически лица, на които няма да се осъществява 

сметосъбиране и сметоизвозване през 2013 г.     23 142 лв. 

      Всичко:               3 167 884 лв.

 2. Разходи  

2.1  Подмяна на амортизирани съдове за битови отпадъци и изграждане на 

площадки            63 824 лв. 

2.2.  За сметосъбиране и сметоизвозване            1 071 572 лв. 

2.3.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                          969 969 лв. 

2.4.  За поддържане на уличните платна, алеи, паркове, площади и други 

територии предназначени за общо ползване            1 062 519 лв. 

     в т.ч.за  зимно поддържане                          110 236 лв.   

              Всичко:                                             3 167 884 лв. 



II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване според 

заповед № 2842/31.10.2012 г. както следва: 

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. 

 

ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година 

пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите 

и върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на 

юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл.67, ал.2, ал.4 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер 

на промила за такса за битови отпадъци за 2013 г. на населените места от 

Общината, както следва: 

1. За юридически лица 

 

1.1. За гр. Г.Оряховица, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с.Първомайци, 

с.Поликраище, с.Правда, Върбица, Писарево, Крушето, Янтра, Стрелец, 

Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината 

осигурява услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане на депо за битови отпадъци            6,0 на хиляда 

в т.ч. : 

   а) за сметосъбиране и сметоизвозване         2,2 на хиляда 

    б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа           1,8 на хиляда 

    в) за поддържане териториите за обществено ползване            2,0 на хиляда 

 

2. За недвижимите имоти на гражданите  

 

За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено 

ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови 

отпадъци, за град Горна Оряховица, град  Долна Оряховица, с. Драганово,            

с. Първомайци,  с. Поликраище, с. Правда, с.Писарево, с.Върбица, с.Янтра, 

с.Крушето, с.Стрелец, с.Г.Г.Тръмбеш,  с. Г.Д.Тръмбеш  и  с. Паисий                  

                    3,9 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване         1,4 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       1,2 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,3 на хиляда 

        

3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди               6,2 на  хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        2,2 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      1,9 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   2,1  на хиляда 



 4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по              

т. 2 

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища  

    1,3 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,5 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,4 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,4 на хиляда 

 

6. За недвижимите имоти на детски градини и читалища    0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,1 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,1 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,1 на хиляда 

 

7. За недвижимите имоти МБАЛ Св.Иван Рилски  

           1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,5 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,5 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,5 на хиляда 

 

8. За недвижимите имоти ДКЦ ЕООД  

1,5 на хиляда 

 

                          в т.ч. : 

       а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,5 на хиляда 

       б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа      0,5 на хиляда 

       в) за поддържане на териториите за обществено ползване   0,5 на хиляда 

 

V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2013 година и е подадена 

декларация за това от собственика или ползвателя в срок до 30.10.2012 г. 

 

 

 

               Внася предложението, 

               Кмет на Община : 

                                 /инж.Добромир Добрев/        


