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ДО: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Васил Едрев – кмет на община Айтос 

 

ОТНОСНО:  Промяна в Наредба №1 от 26.02.2003г. „ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС” относно 

таксата за битови отпадъци  

 

Съгласно чл.60 и чл.64  от Закона за управление на отпадъците,  /чл.71а и 
чл.71е от стария закон/, от 01.01.2011г. се правят отчисления, които ще се ползват 
за закриване на съществуващите депа и за дейности по изграждане на нови 
съоръжения за третиране на битови отпадъци. Тези отчисления, съгласно чл.66, 
ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси са включени в таксата за битови 
отпадъци. Общата им стойност през 2013г. е над 38% от общите разходи за 
дейността.  

В тази връзка връзка предлагам да бъдат извършени промени в  Наредба 
№1/26.02.03 на Общински съвет Айтос (За определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос), свързани с 
таксата за битови отпадъци, а именно: 

- повишаване на размера на таксата за всички имоти  с около 50%; 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Айтос, след 

като се запознае с приложените материали, да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с 
чл.16 от Наредба №1/2003г. за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Айтос,  приема изменение и допълнение в 
Наредба №1/26.02.03, както следва: 

 
 

§1. Чл.16б се променя и допълва както следва: 

Чл.16б. Размерът на таксата за година се определя в левове, както 
следва: 

ал.1. За гр.Айтос: 



 2 

 

1. За всички жилищни имоти – 2,76 (две цяло и седемдесет и шест) на 
хиляда от данъчната оценка, в т.ч: 

1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване на съдове за смет – 0,83 (нула цяло осемдесет и три стотни) на хиляда 
от данъчната оценка; 

1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
0,55 (нула цяло петдесет и пет стотни)  на хиляда от данъчната оценка; 

1.3. За 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 
/чл.71а и 71е от стария закон/ – 1,38 (едно цяло тридесет и осем стотни)  на хиляда 
от данъчната оценка. 

2. За нежилищни имоти. 

2.1. За нежилищни имоти на търговци по смисъла на ТЗ – 12 (дванадесет) 
на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.: 

2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване съдове за смет – 3,6 (три цяло и шест десети) на хиляда от данъчната 
оценка; 

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
2,4 (две цяло и четири десети) на хиляда от данъчната оценка; 

2.1.3. За 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 
/чл.71а и 71е от стария ЗУО/ – 6 (шест)  на хиляда от данъчната оценка. 

2.2. За нежилищни имоти на граждани – 5,52 (пет цяло и петдесет и две 
стотни) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.: 

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване съдове за смет – 1,66 (едно цяло шестдесет и шест стотни) на хиляда 
от данъчната оценка; 

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
1,1 (едно цяло и една десета)  на хиляда от данъчната оценка; 

2.2.3. За 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 
/чл.71а и 71е по стар закон/ – 2,76 (две цяло седемдесет и шест стотни)  на хиляда 
от данъчната оценка. 

3. За имоти, за които е подадена декларация по чл.16а от тази Наредба: 
- за един съд 0,11м3

 (кофа “карнобатска”) – 54 (петдесет и четири) лв./год.; 
- за един съд 1,1м3

 (“Бобър”) – 510 (петстотин и десет) лв./год. 

 

ал.2. За селата: 

 
1. За селата:  Дрянковец, Зетево, Караново, Лясково, Малка поляна, 

Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Черна могила, Черноград, Чукарка: 
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1.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на граждани – 13,2 
(тринадесет цяло и две десети) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч: 

1.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване съдове за смет – 3,96 (три цяло деветдесет и шест стотни) на хиляда от 
данъчната оценка; 

1.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
2,64 (две цяло шестдесет и четири стотни) на хиляда от данъчната оценка; 

1.1.3. За 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 
/чл.71а и 71е от стар закон/ – 6,6 (шест цяло и шест десети) на хиляда от данъчната 
оценка. 

1.2. За нежилищни имоти на търговци по смисъла на ТЗ – 12 (дванадесет) 
на хиляда от данъчната оценка, в т.ч: 

1.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване съдове за смет – 3,6 (три цяло и шест десети) на хиляда от данъчната 
оценка; 

1.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
2,4 (две цяло и четири десети)  на хиляда от данъчната оценка; 

1.2.3. За 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 
/чл.71а и 71е от стария закон/ – 6 (шест) на хиляда от данъчната оценка. 

 
2. За селата:  Карагеоргиево, Мъглен, Съдиево, Тополица: 
2.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на граждани – 6,6 

(шест цяло и шест десети) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч: 
2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 

осигуряване съдове за смет – 1,98 (едно цяло деветдесет и осем стотни)  на хиляда 
от данъчната оценка; 

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
1,32 (едно цяло тридесет и две стотни) на хиляда от данъчната оценка. 

2.1.3. За 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 
/чл.71а и 71е от стария закон/ – 3,3 (три цяло и три десети) на хиляда от данъчната 
оценка. 

2.2. За нежилищни имоти на търговци по смисъла на ТЗ – 12 (дванадесет) 
на хиляда от данъчната оценка, в т.ч: 

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци и 
осигуряване съдове за смет – 3,6 (три цяло и шест десети) на хиляда от данъчната 
оценка; 

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
2,4 (две цяло и четири десети)  на хиляда от данъчната оценка; 
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2.2.3. За 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 
/чл.71а и 71е по стария закон/ – 6 (шест) на хиляда от данъчната оценка. 

3. За имоти в селата: Дрянковец, Зетево, Карагеоргиево, Караново, 
Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево, 
Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка,  за които е подадена декларация по 
чл.16а от тази Наредба: 

- за един съд 0,11м3
 (кофа “карнобатска”) – 54 (петдесет и четири) лв./год.; 

- за един съд 1,1м3
 (“Бобър”) – 510 (петстотин  и десет) лв./год. 

 

 

  
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  
Васил Едрев  
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ДО: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Васил Едрев – кмет на община Айтос 

 

ОТНОСНО:  План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2013г. 
 
 

Съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет 
одобрява план-сметка за дейността, въз основа на която определя в годишен 
размер таксата за битови отпадъци за всяко населено място за следващата година. 
В тази връзка план-сметката и размерът на таксата би трябвало да се разглеждат в 
тяхната взаимосвързаност. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Айтос, след 
като се запознае с приложения материал да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. На основание чл.21,  ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.16 от Наредба 

№1/26.02.03. на ОбС приема  План - сметка за приходите и разходите за битови 
отпадъци  за община Айтос за 2012г. /Приложение №1/ в размери: 

-  приходи: 1 329 000 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 139 

000лв.; 

от собствени приходи – 190 000 лв. 
-  разходи - 1 329 000 лв. 

Приложение: съгласно текста. 
 
 

 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  
Васил Едрев 
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П Л А Н – С М Е Т К А  
 
 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2013 г. (лв.) 

 

І. За гр.Айтос:       

Наименование на приходите и разходите Приходи Разходи 

1. Приходи, предвидени в план сметката:   

1.1. От такса за битови отпадъци  829 000  

1.2. От собствени приходи  138 000  

2. Разходи, предвидени в план-сметката:   

2.1. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци, 
транспортирането им до депата или  други инсталации  и съоръжения за 
третирането им /съгл.чл.66, ал.1, т.2 от ЗМДТ/ в т.ч.: 
                   -   по договор ; 

  
 

252 000 
 

2.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
други  територии от населените места предназначени  за обществено 
ползване /съгл.чл.66 ал.1 , т.4 от ЗМДТ/ в т.ч. 
              -  по договор ; 
              - за заплати на работници по почистването  работещи към 
общината; 
              - за почистване и възстановяване на други територии /извън 
договора за обществена поръчка/ за обществено ползване ;      

  (207 000) 
 
 

137 000  
 

20 000 
 

50 000 

2.3. 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 /съгл.чл.66 ал.1, т.3  от 
ЗМДТ/ в т.ч. 
              -  по договор /експлоатация/: 
              -  поддържане /аварийно/  на  депото . 
              - за проучване, проектиране / за  депо – Айтос: проект за 
закриване, рекултивация и 30 годишен мониторинг / . 
             -  отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците ; 
             - членски внос за регионално сдружение на общините за 
изграждане на  регионалното депо. 

 
 

(478 000) 
 
 
 
 
 

61 000 
15 000 

  
68 000 

329 000 
 

5 000 

2.4. Осигуряване  на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
контейнери кофи /съгл.чл.66 ал.1 , т.1 от ЗМДТ/ и други. 

  
30 000 

ВСИЧКО :  967 000 967 000 

 
2. За селата: Карагеоргиево, Караново, Пирне, Поляново, Чукарка, Черноград, Тополица, 
Раклиново, Мъглен, Черна могила, Пещерско, Дрянковец, Съдиево, Малка поляна, Зетьово, 
Лясково.  

 

Наименование на приходите и разходите Приходи Разходи 

1. Приходи, предвидени в план сметката:   

1.1. От такса за битови отпадъци  310 000  

1.2. От собствени приходи 52 000  

2. Разходи, предвидени в план-сметката:   

2.1. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци, транспортирането 
им до депата или  други инсталации  и съоръжения за третирането им 
/съгл.чл.66, ал.1, т.2 от ЗМДТ/ в т.ч.: 
                   -   по договор ; 

  
 
 

108 000 
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2.2.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
други  територии от населените места предназначени  за обществено 
ползване /съгл.чл.66, ал.1, т.24 от ЗМДТ/ в т.ч. 
              - за заплати на работници по почистването  работещи към 
кметствата на общината; 
              - за почистване и възстановяване на  територии  за обществено 
ползване ;  
              

  
 
 
 

52 000 
 

30 000 
 
 

2.3.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 /съгл.чл.66 ал.1 ,т.3 от 
ЗМДТ/ в т.ч. 
           -  за почистване на локални замърсявания; 
           - отчисления по чл.60 и чл.64 от  Закона за управление на 
отпадъците ; 
             
 

  
 
 
 
 
 

10 000 
162 000 

 

ВСИЧКО : 362 000 362 000 

 
 

Общо приходи  за Община Айтос: 1 329 000 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци 
– 1 139 000 лв.; от собствени приходи 190 000 лв. 

 

Общо разходи за Община Айтос: 1 329 000 лв. 
 

 
                                                                                              

 
 
Изготвил: ............................... 
                   / Р.Андонова / 

 
 
 

    
Съгласували:   
  /Иван Биделев – директор „ТСУС”/ 
  /Станка Господинова – директор „ФСДУС”/ 
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