
Н А Р Е Д Б А 

за определянето и администрирането на местните такси  

и цените на услугите в Община Горна Оряховица,  

съгласно чл.9 от ЗМДТ 

 

Глава втора 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 

 Чл.7. За всеки имот таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по 

събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за 

всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за 

обществено ползване. 

 Чл.8. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 

ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване. 

 (2) (изм. с Реш.№282 от Прот.№26/18.12.2008г.) Границите на районите и 

видът на предлаганите услуги по чл.7 в съответния район, както и честотата на 

сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват 

публично до 30 октомври на предходната година. 

Чл.9. (1) (изм. с реш.№491 от прот.№44/17.12.2009г.) Таксата се заплаща 

за всяка от дейностите по чл.7 от собствениците на облагаеми с данък 

недвижими имоти; собственик на сграда, построена върху държавен или 

общински поземлен имот; при учредено вещно право на ползване - от 

ползвателя; при концесия – от концесионера, за имот държавна или общинска 

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

(2) (в сила до 01.01.2004г., отм. с Реш.№491 от прот.№44/17.12.2009г.)  

(3) (в сила до 01.01.2004г., отм. с Реш.№491 от прот.№44/17.12.2009г.)   

 Чл.10. (1)Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за: 

 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. (изм. с Реш.№755 от Прот.№65/27.01.2011г.) 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 

 4.  почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване. 

 (2) (отм.; нова-Реш.№ 498 от прот. №29/30.06.2005г., изм. с реш.№892 от 

пр. №53 от 21.12.2006г., изм. с Реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г., изм. с 

Реш.№30 от Прот.№4/22.12.2011г.) Таксата се събира от Дирекция местни 

данъци и такси към Община Горна Оряховица. 

Чл.11. (1) (изм. реш№498 от Прот. №29/30.06.2005г., изм. с Реш.№755 от 

Прот.№65/27.01.2011г., изм. с Реш.№30/Прот.№4/22.12.2011г.) отм. 

Чл.11а. (нов-Реш. №30 от Прот.№4/22.12.2011г.) (1) (в сила от 

01.01.2013г.) Таксите за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на 

битовите отпадъци се определят според количеството на битовите отпадъци, 

при наличието на обективна възможност за отделното им измерване и следните 

условия: 

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. 

2. Осигурен е достъп до съдовете и възможност за нормалното им обслужване и 

обработка от специализираните автомобили на фирмата, извършваща 

сметосъбиране съобразно утвърдения график за извозване. 

3.Декларираната смет годишно, генерирана в имотите на лицата, за които ще се 

плаща такса на база количество, не се различава съществено от количеството 

определено на база списъчен брой на персонала, включително работещите по 

договори за възлагане на управлението и по граждански договори, умножен по 

най-малко половината от средното за населеното място количество смет 

създавана от 1 лице годишно, ведно с отделяните от фирмата при нормалната 

стопанска дейност отпадъци – приравнени с битовите по смисъла на §1, т.7 от 

ДР на ЗМДТ. 

(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. 

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

битовите отпадъци се включват разходите по чл.10, ал.1, т.1-3. 

(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. 

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. 

 Чл.12. (1) (изм. с реш. №948 от прот. №57/29.03.2007г., изм. с Реш.№755 

от Прот.№65/27.01.2011г.) Таксата се заплаща на две равни вноски за годината, 

за която се дължи в съответните срокове, определени в ЗМДТ за събиране на 

задълженията за данъка върху недвижимите имоти. 



 (2) (изм. с Реш.№755 от Прот.№65/27.01.2011г.) На предплатилите от 1 

март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

 Чл.13 (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото 

на месеца, следващ месеца на придобиване на имота. 

 (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на 

сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който 

ползването е започнало. 

 (3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се дължи включително за 

месеца, през който е преустановено ползването й. 

 Чл.14. Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начини 

на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 

 Чл.15. (доп. с реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с Реш.№30 от 

Пр.№4/22.12.2011г.) ал.(1) Не се събира такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване: 

1. (отм. с реш. №892 от пр. №53 от 21.12.2006г.) 

2. (изм. с Реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г., изм. с Реш.№491 от Прот. 

№44/17.12.2009г., изм. с Реш.№30 от Прот.№4/22.12.2011г.) За имотите, които 

няма да се ползват през цялата година и нямат изискуеми задължения за данъци 

и такси към Община Горна Оряховица и е подадена декларация от всички 

съсобственици или  ползватели на имота в Дирекция „Местни данъци и такси” 

до 31 октомври на предходната година. 

3. (доп. с Реш.№755 от Прот.№65/27.01.2011г.) за имоти, които са извън 

регулацията на населеното място, в които не се предоставя услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

4. (нова-Реш. №498 от Прот. №29/30.06.2005г., доп. с реш.№892 от пр. 

№53/21.12.2006г.,отм. с Реш.№667 от Прот. №59/30.09.2010г.)  

(2) (нова – Реш.№30 от Прот.№4/22.12.2011г.) В течение на годината за 

обстоятелствата декларирани по ал.1 се извършват проверки, които могат да се 

базират и на информация за ползваните през текущата година услуги на ВиК, 

Електроразпределително дружество и др. 

При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер 

пропорционално по основата в чл.11б. 

           15а. (нов – реш.667 от Прот. №59/30.09.2010г.) Не се дължи такса за 

битови отпадъци: 

1.  от общината за имоти публична и частна общинска собственост; 

2.  (изм с Реш.№30 от Прот. №4/22.12.2011г.) от бюджетни звена, които 

ползват публична и/или частна общинска собственост. 

           15б. (нов – Реш.№831 от Прот.№70/19.05.2011г.) Общинският съвет може 

със свое решение да освобождава от такса за битови отпадъци отделни 

категории лица изцяло или частично от заплащане. 
 


