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Д О 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ХИСАРЯ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. ПЕНКА ГАНЕВА  – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 

Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 

351/20.04.2021г. и приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса 

битови отпадъци през 2022 година за Община Хисаря. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и 

приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря и  План-сметка по населени 

места за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване, 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депа за битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на 

териториите предназначени за 2022 година на територията на Община Хисаря. 

 Проекта и мотивите са неразделна част от настоящата докладна записка. 

 Проекта, мотивите и частичната оценката за въздействието са публикувани на интернет 

страницата на общината за обществени консултации и обсъждане. В законовия 30 дневен срок 

са постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря - Приложение: Справка за отразяване на постъпилите 

предложения от обществените консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря. 

  

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание чл. 66, ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
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община Хисаря и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните 

актове и чл.79 от АПК и представените към проекта мотиви предлагам  на Общински съвет 

гр.Хисаря, да вземе следното  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г., съгласно 

Приложение № 1; 

2. Приема и утвърждава ПЛАН-СМЕТКА по населени места за приходите от такса „Битови 

отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от 

ЗУО и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2022г., 

съгласно Приложение № 2; 

 

 

 

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

Кмет на Община Хисаря 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М О Т И В И 

 

Към: Проект на Наредба за изменение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на  община Хисаря (приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с 

Решение 351/20.04.2021г.)  и ПЛАН-СМЕТКА по населени места за приходите от такса „Битови 

отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, 

проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за 

битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на териториите 

предназначени за обществено ползване за 2022г. 

 

( Съгласно изискванията на чл. 28 от Закон за нормативните актове) 

 

  

В изпълнение на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) с цел осигуряване на нужните 

средства в общинския бюджет за нормално осъществяване на дейностите по план сметката за 

2022г. внасям за разглеждане и приемане Проект на Наредба за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 

351/20.04.2021г. и Проект на План - сметка по населени места за приходите от такса „Битови 

отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, проучване, 

проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за 

битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на териториите 

предназначени за обществено ползване за 2022г.  

 

1. Правно основание и причини 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са 

регламентирани в глава трета, раздел І от Закона за местните данъци и такси. 

 При определяне на таксата за извършваната услуга са взети предвид изискванията на чл. 

62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети 

предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 17 ал.1 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, Общинския съвет е органът, който определя размера на такса 

битови отпадъци при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на 

Общината по предоставянето на предлаганите услуги, въз основа на одобрена план-сметка. 

Същата включва необходимите разходи по дейности, като следва: 

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за 

третирането им; 

 Третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или 

други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 



Размера на таксата се определя за всяка услуга поотделно. 

 План – сметката е изготвена за цялата община, като са посочени конкретните стойности 

по видове дейности. 

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че 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, която не може да бъде данъчната оценка на 

недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Тази разпоредба 

касаеща начина на определяне на такса битови отпадъци, не е влязла в сила до настоящия 

момент и съгласно измененията на Закона за местни данъци и такси, публикувани в Държавен 

вестник брой 98 от 2018 г.,изменен относно влизането в сила – ДВ, бр.14 от 2021г. , в сила от 

17.02.2021г. същите ще влязат в сила от 31 декември на годината, следваща публикуването на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 

2021 г. 

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на 

основите за облагане, се определя съгласно ЗМДТ и приетата Наредба от Общински съвет 

гр.Хисаря.  

В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена 

съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.  

 

1.1. Организация на дейностите 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се осъществяват 

от Общинско предприятие „ЧОСР” към Общината. Въведено е организирано сметосъбиране 

във всички населени места. Към момента, на територията на всички населени места в община 

Хисаря са осигурени и се обслужват общо 818 броя контейнери тип “Бобър”. 

Предвидените разходи към план - сметката за 2022г. са сума от следните пера: 

1. Разходи за заплати, осигуровки и други плащания за персонала; 

2. Разходи за работно облекло; 

3. Разходи за резервни части, гуми и материали; 

4. Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия; 

5. Разходи за външни услуги, сепариране и депониране на отпадъци; 

6. Разходи за текущи ремонти; 

7. Разходи за застраховки; 

8. Разходи за винетни такси и др. ; 

9. Разходи за данък МПС; 

10. Разходи за основен ремонт на автомобили и придобиване на ДМА; 

11. Разходи за ДДС; 

12. Разходи за отчисления по ЗУО; 

За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулярно извършване на 

описаните по-горе разходи. Непостъпването в срок на приходите от ТБО води до невъзможност 

за финансиране на разходи по предоставяне на услугата.  

 

Формиране на план – сметката  

 

Към 31.10.2021 г. (за 10 – те месеца на 2021г.) са събрани средства в размер на 1 159 625 

лв. от Такса битов отпадък или 89,20 % изпълнение на План – сметката от 2021 г., която е в 

размер на 1 300 000 лв.  



Разплатените разходи за дейността към 31.10.2021 г. възлизат на 1 143 383 лв., в т.ч. 

 Разходи за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала нает по 

трудови правоотношения – 405 808 лв. ; 

 Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 76 813 лв.  

 Издръжка, включително депониране и сепариране – 362 643 лв. 

 Платени данъци, такси и други –9 487 лв. 

 За отчисления по ЗУО – 264 057 лв. (до м.8 2021 г., включително) 

 За внесен ДДС – 24 575 лв.(до м.8 2021 г., включително) 

 

Последната приета от Общински съвет гр. Хисаря План-сметка е за 2021г. 

Общината плаща на тон отпадък следните разходи за „Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за твърди битови 

отпадъци  - включват се разходи за издръжка на депото за твърди битови отпадъци и 

отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците” в размери, както следва: 

 

 Размер на тон отпадък в лева по 

години: 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

2020 

г. 

 

2021 

г. 

 

2022 

г. 

Такса по чл. 64 от ЗУО - лв./тон 28.00 36.00 40.00 45.00 57.00 69,00 82,00 95,00 

Такса по чл.60 от ЗУО - лв./тон 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

Депониране на депо Карлово   - лв./тон без 

ДДС 18.40 17.90 17.90 17.90 17.90 

 

21,90 

 

21,90 

 

21,90 

Сепариране и предварително третиране на 

отпадъците  на депо Карлово -  лв./тон без 

ДДС     16.90 16.90 16.90 

 

 

20,90 

 

 

20,90 

 

 

20,90 

Общо в лв./тон 47.60 55.10 76.00 81.00 93.00 

 

113,00 

 

126,00 

 

139,00 

  

Нарастването на таксите е драстично. 

Размерите на таксите по ЗУО са посочени на база действащата нормативна уредба към 

момента на подготовка на предложението. 

Планираните разходите по План – сметката за ТБО за 2022 г. са в размер на 1 600 000 лв. 

Същите са разпределени по населените места на база извозеното количество отпадъци по 

кантарни бележки от населените места през 2021 г.  

До края на 2021г. се очаква извозените отпадъци на депо - Карлово да бъдат около 4 800 

тона (до 30.09.2021г. са извозени 3 593,6 тона)  

В план – сметката е  разчетено количеството отпадъци да бъде в размер на 3 800 тона  

отпадъци за извозване на депо гр. Карлово и 1000 тона за извозване на компостираща 

инсталация в гр. Хисаря.  

При така предложената План – сметка за 2022 г. е спазено изискването всички относими 

за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на 

услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по 

чл. 62 и по източници на финансиране. 

Разпределението по отделните видове разходи на План – сметката за 2022 г., е както 

следва: 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им.  В План-сметката са включени 

средствата, необходими за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените средства 

са в размер на 524 600 лв., в т.ч.  



 Разходи за заплати и други плащания на 20 бр. численост на персонала, зает в 

дейността -  304 711 лв., в т.ч. обезщетения при пенсиониране и обезщетения за 

временна неработоспособност /болнични/ – 19 238 лв. 

 Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател – 55 097 лв. 

 Разходи за работно облекло и храна – 2 492 лв. 

 Разходи за резервни части, гуми, материали – 28 000 лв. 

 Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия – 105 120 лв. 

 Разходи за външни услуги /вкл. и задължителната по ЗБУТ – трудова медицина/ – 5 

500  лв. 

 Разходи за текущи ремонти на сметосъбирачните коли – 15 000 лв. 

 Разходи за винетни такси и данъци – 2 760 лв. 

 Разходи за застраховки/”Гражданска отговорност” и „Трудова злополука”/– 5 420 

лв.. 
 Разходи за командировки – 500 лв.  

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците.  В План-сметката 

са включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в 

регионалното депо в гр. Карлово, както и отчисленията по ЗУО. Средствата са 

предвидени в размер на 559 000 лв. в т.ч. 

 Сепариране на отпадъци – 79 500 лв. 

 Депониране на отпадъци – 65 700 лв. 

 ДДС дължимо за Депониране и Сепариране – 29 000 лв. 

 Такса по чл.60 от ЗУО – 3 600 лв. 

 Такса по чл.64 от ЗУО – 285 000 лв. 

 Компостиране на зелен отпадък – 96 200 лв. 

3.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  В План-сметката са 

включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на 

чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на 

уличните платна, площади и други територии за обществено ползване в община Хисаря; 

почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и 

зони за отдих, както и разходи за: организиране на кампании за почистване на 

населените места в размер на 416 400  лв., в т.ч. 

 Разходи за заплати на 27 бр. численост на персонала, зает в дейността -  290 520 лв. 

 Обезщетения при пенсиониране и обезщетения за временна неработоспособност 

/болнични/ – 11 155 лв. 

 Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател – 57 269 лв. 

 Разходи за работно облекло и храна – 3 993 лв. 

 Разходи за резервни части, гуми, материали – 10 848 лв. 

 Разходи за горива, консумативи, вода и електроенергия – 26 080 лв. 

 Разходи за външни услуги /вкл. и задължителната по ЗБУТ – трудова медицина/ – 9 

050 лв. 

 Разходи за текущи ремонти на МПС обслужващи дейността – 3 000 лв. 

 Разходи за винетни такси и данъци – 1 905 лв. 

 Разходи за застраховки/”Гражданска отговорност” и „Трудова злополука”/– 2 080 лв. 

 Разходи за командировки  в страната – 500 лв. 

 



4. За закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци –100 000 лв.  в т.ч. 

контейнери, кофи и съдове за зелени отпадъци. 

Средствата ще се планират в бюджета на Община Хисаря за 2022 година съгласно 

Единната бюджетна класификация по дейности за 2022 г. 

  

От казаното до тук е видно, че разходите нарастват с 23 на сто, т.е. от 1 300 000 лв. за 

2021г. на 1 600 000 лв. за 2022г., от което следва завишаване на размера на  промила за ТБО с 

приблизително същия размер.  

 

1.2.Определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци 

 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за битови 

отпадъци за 2022 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на 

услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други 

съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

Размерът на таксата е определен за всяка услуга поотделно, респ. такса битови отпадъци се 

състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на 

отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената план-сметка за 

съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

План-сметката за 2022 г. е разработена на база досегашната основа, завишена с  

необходимите разходи за осигуряване на дейностите по чл.17 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Хисаря. 

Очакваните постъпленията от ТБО за 2022 година са изчислени при актуализирани 

отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти и са в размер на 1 600 000 лв.  

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Хисаря определя размера на таксата за жилищните и не жилищните 

имоти на гражданите и за жилищните имоти на предприятията базата за определянето на 

таксата е данъчната оценка на имота, а за не жилищните имоти на предприятията - по-високата 

между отчетната стойност на имота и данъчната оценка. 

В предложената план-сметка приходите са изчислени съгласно  определения с Наредбата 

общ размер на промилите по съответните населени места завишен за физическите и 

юридическите лица с 20 на сто за всички населени места.  

 

Предложението ми е представено в следващите таблици: 

 

 

 

1. За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица 

 

 

 

 

населени места Промил  

Разходи:   

общо осигуряване на събиране на битовите третиране на битови почистване на 



съдове за 

съхраняване на 

битови отпадъци - 

контейнери, кофи 

и др. - С 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депата или други 

инсталации и 

съоръжения за 

третирането им.-СС 

отпадъци, необхванати 

в управлението на 

масово 

разпространените 

отпадъци, както и 

проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

и/или други 

инсталации или 

съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на 

битови отпадъци, 

включително 

отчисленията по ЗУО - 

ТТ 

уличните платна , 

площадите, алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено ползване - 

Ч 

гр. Хисаря  2.80 2.80 0.04 0.86 0.86 1.04 

с. Михилци 9.50 9.50 2.34 4.30 2.86 0.00 

с. Черничево 9.50 9.50 1.85 3.43 4.22 0.00 

с. Старо 

Железаре 10.90 10.90 2.57 4.10 4.23 0.00 

с. Красново 13.90 13.90 1.84 6.69 5.37 0.00 

с. Мало Крушево 19.60 19.60 5.85 6.92 6.83 0.00 

с. Беловица 13.10 13.10 2.54 4.73 5.83 0.00 

с. Ново Железаре 12.40 12.40 2.98 3.99 5.43 0.00 

с. Старосел 11.70 11.70 1.08 3.83 5.80 0.99 

с. Мътеница 12.40 12.40 4.08 3.51 4.81 0.00 

с. Кръстевич 12.80 12.80 2.57 4.23 6.00 0.00 

с. Паничери 9.50 9.50 1.63 3.19 4.68 0.00 

 

2. За нежилищни имоти за юридически лица: 

 

населени места 

Промил  

става 

Разходи:   

общо 

осигуряване на 

съдове за 

съхраняване на 

битови отпадъци - 

контейнери, кофи и 

др. - С 

събиране на 

битовите 

отпадъци и 

транспортирането 

им до депата или 

други инсталации 

и съоръжения за 

третирането им.-

СС 

третиране на битови 

отпадъци, необхванати в 

управлението на масово 

разпространените отпадъци, 

както и проучване, 

проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци 

и/или други инсталации или 

съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови 

отпадъци, включително 

отчисленията по ЗУО - ТТ 

почистване на 

уличните платна , 

площадите, 

алеите, парковете 

и другите 

територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено 

ползване - Ч 

гр. Хисаря  2.80 2.80 0.04 0.86 0.86 1.04 

с. Михилци 10.70 10.70 2.64 4.84 3.22 0.00 

с. Черничево 10.70 10.70 2.08 3.86 4.76 0.00 

с. Старо 

Железаре 10.70 10.70 2.53 4.02 4.15 0.00 

с. Красново 10.70 10.70 1.41 5.15 4.14 0.00 

с. Мало Крушево 10.70 10.70 3.19 3.78 3.73 0.00 

с. Беловица 10.70 10.70 2.08 3.86 4.76 0.00 

с. Ново Железаре 10.70 10.70 2.57 3.45 4.68 0.00 



с. Старосел 10.70 10.70 0.98 3.51 5.30 0.91 

с. Мътеница 10.70 10.70 3.52 3.03 4.15 0.00 

с. Кръстевич 10.70 10.70 2.14 3.54 5.02 0.00 

с. Паничери 10.70 10.70 1.83 3.60 5.27 0.00 

 

 

2. Цели, които се поставят с изменението План – сметката за приходи и разходи от 

ТБО 2022 г. 

С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване през 2022 година. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението План – 

сметката за приходи и разходи от ТБО 2022 г. 

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План – сметка за приходите и 

необходимите разходи на община Хисаря за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване за 2022 г. се осигуряват от целеви приходи от Такса битови отпадъци.  

 

4. Очакваните резултати от прилагането на изменението План – сметката за 

приходите и разходите от ТБО за 2022 г. 
 Осигуряване на целеви приходи по бюджета на общината, с които ще осигурят средства 

за възстановяване на пълните разходи по предлаганите услуги. 

 

5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 

България: 

 

Предлаганият проект по изменение на Наредбата е подзаконов нормативен акт, 

предвиден за приемане въз основа на чл.21, ал.2 от ЗМСМА. Приемането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Хисаря е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен /ЗМДТ, ЗУО/ както и с тези на  Европейското 

законодателство. Принципите на местното самоуправление и местната администрация са 

най-непосредствено изразени в „Европейската харта за местното самоуправление”. Те 

подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на 

местното самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез 

ефективно изпълняване на обществените задължения, възложени по принцип на властите, 

които са най-близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение 

на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА от Общински съвет Хисаря като орган на местното самоуправление, то приложими 

са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление", при спазване на 

разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

 

 

Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря (приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г.) и приемане на План - 

сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за Община 

Хисаря е публикуван на официалната интернет страницата на община Хисаря в секция 

„Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО - НАРЕДБИ”. 



На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021 г.  за предложения и 

становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал 

Гурко” №14 - деловодство и на е-mаil адрес: contacts@hisarya.bg  

 

 

 

 

 

 

             

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

Кмет на община Хисаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: ОБЩИНА ХИСАРЯ 

Нормативен акт: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. и План - сметка за 

приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за Община Хисаря. 

 

 І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА  

 На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 17 ал.1 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, Общинския съвет е органът, който определя размера на такса 

битови отпадъци при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на 

Общината по предоставянето на предлаганите услуги, въз основа на одобрена план-сметка. 

Същата включва необходимите разходи по дейности, като следва: 

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

 Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 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; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 

 За 2022 г. нарастването на размера на таксите по ЗУО е драстично.  Общината плаща на 

тон отпадък следните разходи за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за твърди битови отпадъци  - включват се 

разходи за издръжка на депото за твърди битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците” в размери, както следва: 

 

 Размер на тон отпадък в лева по 

години: 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

2020 

г. 

 

2021 

г. 

 

2022 

г. 

Такса по чл. 64 от ЗУО - лв./тон 28.00 36.00 40.00 45.00 57.00 69,00 82,00 95,00 

Такса по чл.60 от ЗУО - лв./тон 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

Депониране на депо Карлово   - лв./тон без 

ДДС 18.40 17.90 17.90 17.90 17.90 

 

21,90 

 

21,90 

 

21,90 

Сепариране и предварително третиране на 

отпадъците  на депо Карлово -  лв./тон без 

ДДС     16.90 16.90 16.90 

 

 

20,90 

 

 

20,90 

 

 

20,90 

Общо в лв./тон 47.60 55.10 76.00 81.00 93.00 

 

113,00 

 

126,00 

 

139,00 

 

 

През 2022 г. се очаква нарастване на минималната работна заплата за страната от 650 лв. на 

715 лв., което ще даде отражение върху разходите по извършване на услугите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и чистота.  

 

  



 ІІ. ЦЕЛИ  

Чрез инициираните промени в наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря се цели възстановяване на 

пълните разходи по предлаганата услуга на територията на община Хисаря. 

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: 

 1.Община Хисаря. 

2. Данъчно - задължени лица по смисъла на ЗМДТ. 

ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ: 

 За целите на оценката дефинираме набор от две валидни опции (варианта): Вариант 1 - 

„без намеса” („не се прави нищо“) и Вариант 2 - приемане на Наредба за изменение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на  община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с 

Решение 351/20.04.2021г. и План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови 

отпадъци през 2022 година за Община Хисаря. 

Вариант за действие 1  - „Без намеса”: 

 

 Недостатъчно приходи в общинския бюджет и недостиг на средства за 

предоставяне на качествени услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота. 

  

Вариант за действие 2  - Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря 

приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. и 

План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за 

Община Хисаря. 

 

 С приемането на наредбата ще се даде възможност за осигуряване приходи по 

бюджета на общината, които ще дадат възможност за качествено предоставяне на 

услугите. 

 

V. РАЗХОДИ 

 

При приемане и прилагане на измененията и допълненията в настоящата наредба не е 

необходимо разходването на бюджетни средства. Създава се допълнителна финансова тежест 

за данъчно - задължените лица – идентифицирани като  заинтересовани страни. 

 

VІ. ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.  

 Ползите за заинтересованите страни са следните: 

 Осигуряване на целеви приходи по бюджета на общината, с които ще осигурят 

средства за възстановяване на пълните разходи по предлаганите услуги. 

 

 VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ   РИСКОВЕ:    
 

 При Вариант 1 Не приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря 



приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. и 

План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за 

Община Хисаря съществува риск за невъзможност за предоставянето на качествени услуги. 

 

 Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 Приемане 

на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и 

последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. и План - сметка за приходите и разходите 

от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за Община Хисаря. 

 

 

 VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ 

 

 С проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. г. и План - сметка за 

приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2022 година за Община Хисаря не се 

създават нови регулаторни режими, не се засягат съществуващи такива, не се създават нови 

регистри. 

 

 ІХ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ НЕ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

 

Х. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 

 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 

30 дни, на официалната страница на Община Хисаря, раздел „Правилници и наредби” – 

„Проекто - наредби”. 

Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, която 

ще бъде публикувана на официалната страница на Община Хисаря в предвидения от закона 

срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 Проект за Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администратирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 

574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021 г. 

 

 

§ 1. В Чл.14, ал.2 се изменя така:  

 

„(2) І. „Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица – ТБО се определя върху данъчната оценка на жилищния имот умножена с 

общия промил на изброените по долу населени места (чл. 18, ал. 1 от Наредбата) 

 

населени места Промил  

Разходи:   

общо 

осигуряване 

на съдове за 

съхраняване 

на битови 

отпадъци - 

контейнери, 

кофи и др. - 

С 

събиране на 

битовите 

отпадъци и 

транспортирането 

им до депата или 

други инсталации 

и съоръжения за 

третирането им.-

СС 

третиране на битови 

отпадъци, необхванати 

в управлението на 

масово 

разпространените 

отпадъци, както и 

проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата 

за битови отпадъци 

и/или други инсталации 

или съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови 

отпадъци, включително 

отчисленията по ЗУО - 

ТТ 

почистване на 

уличните платна , 

площадите, алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено ползване - 

Ч 

гр. Хисаря  2.80 2.80 0.04 0.86 0.86 1.04 

с. Михилци 9.50 9.50 2.34 4.30 2.86 0.00 

с. Черничево 9.50 9.50 1.85 3.43 4.22 0.00 

с. Старо 

Железаре 10.90 10.90 2.57 4.10 4.23 0.00 

с. Красново 13.90 13.90 1.84 6.69 5.37 0.00 

с. Мало Крушево 19.60 19.60 5.85 6.92 6.83 0.00 

с. Беловица 13.10 13.10 2.54 4.73 5.83 0.00 

с. Ново Железаре 12.40 12.40 2.98 3.99 5.43 0.00 

с. Старосел 11.70 11.70 1.08 3.83 5.80 0.99 

с. Мътеница 12.40 12.40 4.08 3.51 4.81 0.00 

с. Кръстевич 12.80 12.80 2.57 4.23 6.00 0.00 

с. Паничери 9.50 9.50 1.63 3.19 4.68 0.00 

 

 

 

ІІ. Нежилищни имоти за юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Наредбата: 

 

 За  услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, по обезвреждане на битови отпадъци в 

депа или в други съоръжения; по поддържане на места за обществено ползване (чистота) и по 

осигуряване на съдове за битови отпадъци  размера на таксата се определя пропорционално и  

се изчислява,  като  данъчната основа се умножи с промила за съответната  група на дейност. 



 

 

населени места Промил   

Разходи:   

общо 

осигуряване на 

съдове за 

съхраняване на 

битови 

отпадъци - 

контейнери, 

кофи и др. - С 

събиране на битовите 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депата или други 

инсталации и 

съоръжения за 

третирането им.-СС 

третиране на битови отпадъци, 

необхванати в управлението на 

масово разпространените 

отпадъци, както и проучване, 

проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци, 

включително отчисленията по ЗУО 

- ТТ 

почистване на 

уличните платна , 

площадите, 

алеите, парковете 

и другите 

територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено 

ползване - Ч 

гр. Хисаря  2.80 2.80 0.04 0.86 0.86 1.04 

с. Михилци 10.70 10.70 2.64 4.84 3.22 0.00 

с. Черничево 10.70 10.70 2.08 3.86 4.76 0.00 

с. Старо 

Железаре 10.70 10.70 2.53 4.02 4.15 0.00 

с. Красново 10.70 10.70 1.41 5.15 4.14 0.00 

с. Мало Крушево 10.70 10.70 3.19 3.78 3.73 0.00 

с. Беловица 10.70 10.70 2.08 3.86 4.76 0.00 

с. Ново Железаре 10.70 10.70 2.57 3.45 4.68 0.00 

с. Старосел 10.70 10.70 0.98 3.51 5.30 0.91 

с. Мътеница 10.70 10.70 3.52 3.03 4.15 0.00 

с. Кръстевич 10.70 10.70 2.14 3.54 5.02 0.00 

с. Паничери 10.70 10.70 1.83 3.60 5.27 0.00 

 

 

„



                Приложение № 2 

 
ПЛАН - СМЕТКА 

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ „ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА 

ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И 64 ОТ ЗУО, И ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

ЗА 2022г. 

населени места 

Общо 

Приходи 

Разходи:   

Общо 

Разходи 

осигуряване на 

съдове за 

съхраняване на 

битови отпадъци - 

контейнери, кофи и 

др. - С 

събиране на битовите 

отпадъци и 

транспортирането им до 

депата или други 

инсталации и съоръжения 

за третирането им.-СС 

третиране на битови отпадъци, 

необхванати в управлението на 

масово разпространените отпадъци, 

както и проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови 

отпадъци и/или други инсталации 

или съоръжения за оползотворяване 

и/или обезвреждане на битови 

отпадъци, включително отчисленията 

по ЗУО - ТТ 

почистване на 

уличните платна , 

площадите, алеите, 

парковете и другите 

територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено ползване - 

Ч 

гр. Хисаря  1 083 743 1 083 743 15 000 333 943 331 300 403 500 

с. Михилци 24 277 24 277 6 000 10 977 7 300   

с. Черничево 30 812 30 812 6 000 11 112 13 700   

с. Старо 

Железаре 50 791 50 791 12 000 19 091 19 700   

с. Красново 91 058 91 058 12 000 43 858 35 200   

с. Мало Крушево 10 050 10 050 3 000 3 550 3 500   

с. Беловица 25 828 25 828 5 000 9 329 11 499   

с. Ново Железаре 20 799 20 799 5 000 6 699 9 100   

с. Старосел 152 334 152 334 14 000 49 912 75 522 12 900 

с. Мътеница 15 197 15 197 5 000 4 297 5 900   

с. Кръстевич 24 954 24 954 5 000 8 254 11 700   

с. Паничери 70 157 70 157 12 000 23 578 34 579   

общо: 1 600 000 1 600 000 100 000 524 600 559 000 416 400 

 


