
1 

 

ПРОЕКТ! 

 
МЕТОДИКА 

ЗА 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА С НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТИТЕ И ЗА ВИДОВЕТЕ ОСНОВИ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЗАКОНА ЗА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 

 

Част първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава първа  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 1. С тази методика се регламентира редът и начинът за изготвяне на план-

сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за 

определяне на таксата за битови отпадъци по глава трета „Местни такси“, раздел I 

„Такса за битови отпадъци“ от Закона за местните данъци и такси. 

 

 Чл. 2. Методиката е предназначена за общинския съвет, като орган който 

определя размера на таксата за битови отпадъци и за общинската администрация като 

орган, който планира, отчита и събира таксата за битови отпадъци. Методиката има за 

цел да подпомогне местните органи в дейността им по администрирането на таксата за 

битови отпадъци.  

 

 Чл. 3. (1) Методиката е съобразена с установените в чл. 8, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси принципи за определяне размера на таксата за битови 

отпадъци:   

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

(2) Методиката е съобразена и с принципите: 

1. лицата да заплащат за услугите по събиране и третиране  на отпадъците въз 

основа на количеството отпадък, което те генерират на принципа „замърсителят 

плаща“; 

2. всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, ефикасност, 

ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност. 

 

Глава втора 

 

 Чл. 4. Таксата се определя въз основа на одобрена от общинския съвет план-

сметка за всяка дейност, по образец – Таблица №1. 

 

Чл. 5. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на  66 от 

Закона за местните данъци и такси за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. 
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(2) Дължимата от задълженото лице такса за битови отпадъци е сбор от 

размерите на таксите за отделните услуги по ал. 1.  

Чл. 6. (1) Общинският съвет определя с решение основите за изчисляване 

размера на таксата за битови отпадъци на задължените лица на база одобрената план-

сметка. 

(2) Решението по ал. 1 съдържа: 

1. елементите на основата за определяне на таксата за битови отпадъци; 

2. информацията, необходима за прилагането на конкретната основа по т. 1 и 

източниците на информацията; 

3. мотивите за избор на определената основа. 

 

Част втора  

ПЛАН-СМЕТКА  

 

Глава трета  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 

Чл. 7. (1) План-сметката по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е  

финансов документ, посредством който се осъществява финансово планиране.  

(2) План-сметката по ал. 1 служи за определяне на размера на таксата и в нея се 

включват очакваните (прогнозни) разходи на общината за всяка от услугите по чл. 62 

от Закона за местните данъци и такси - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане 

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

обществено ползване.  

(3) Одобрената с решение на общинския съвет план-сметка за определяне 

разходите на общината подлежи на проверка от Сметната палата. 

 

Чл. 8. (1) Услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ включва следните 

дейности:  

1. дейността по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, 

включително торби, стикери, съдове за биоотпадъци, за домашно и квартално 

компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за 

административните сгради и за сградите на учебни заведения, болнични заведения, 

заведения за социални услуги, културни институции и други обществени сгради на 

бюджетна издръжка, включва разходи за закупуване на съдовете за съхранение по 

пазарна цена, както и разходите за тяхната амортизация и поддръжка. В план-сметката 

се посочват: 

а) брой съдове, единична цена, обща стойност на съдовете за съхранение за 

всяка група, според типа на съда (контейнери, кофи и други) и вместимостта на съда в 

съответната мерна единица (тон, килограм, литър, кубически метър);  

б) общата стойност на ремонта, подготовката за повторна употреба, поправка 

дезинфекцията и други услуги, свързани с експлоатацията на съдовете за съхранение на 

отпадъци – по вид услуга. 

2. дейността по събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, 

включва разходи за персонала (възнаграждения, осигуровки, работно облекло) и за 

техниката (амортизация, гориво, смазочни и други материали), когато дейността се 

извършва от общината. В дейността се включват и разходи за външни услуги, когато 

дейността или част от нея се извършва от трети лица по договори, сключени по Закона 

за обществените поръчки или Закона за концесиите, като в тези случаи, с доставчика 
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изрично трябва е договорено събирането и транспортирането на битовите отпадъци да 

се извършва, съгласно оптимизирана транспортна схема, която се приема с решение на 

общинския съвет. Тези разходи по икономически елементи се представят в план-

сметката по групи, според дейността: 

а) събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и нежилищни 

имоти на граждани и предприятия, попадащи в границите на организираното 

сметосъбиране и сметоизвозване; 

б) други дейности като: 

аа) разделно събиране на: хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, 

едрогабаритни отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни битови отпадъци и 

биоотпадъците; 

бб) погасителни вноски за лихви по заеми за закупуване на сметосъбирачни 

машини и съдове за съхранение на битови отпадъци; 

вв) разработване и внедряване на пилотни модели на различни схеми за разделно 

събиране; 

гг) събиране, съхранение, транспортиране и предаване за последващо 

обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. 

 3. Когато дейността или част от нея се извършва от трети лица по договори, 

сключени по Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите се допуска 

обединяване на разходите по т. 1 и т. 2.  

(2) Услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ 

включва следните дейности:  

1. дейността по 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 

включва разходи за: 

а) отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците;  

б) отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

в) експлоатационни разходи на съответните съоръжения (включително за 

сепариране и оползотворяване на битови отпадъци); 

г) проучване, проектиране на нови съоръжения или разширяване на 

съществуващи; 

д) инвестиционни разходи. 

е) други извършвани от общината дейности като: 

аа) закупуване на земя за ново депо или инсталации за преработване и третиране 

на отпадъци;  

бб) наеми на терени за съхраняване на битови отпадъци и възстановяване на 

освободени територии;  

вв) депониране и съхранение на битови отпадъци; 

гг) постоянен мониторинг и периодичен анализ на морфологичния състав на 

битовите отпадъци, постъпващи на депо; 

дд) разработка и внедряване на информационни системи (софтуер) за събиране, 

анализиране и проследяване на потоците отпадъци по количество, вид и източник 

(генератор), с цел извършване на текущ мониторинг и в подкрепа на планиране на 

бъдещи мерки за подобряване на системата за управление на отпадъците; 

ее) разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на 

отпадъците; 

жж) компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране на битови 

отпадъци. 
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2. дейността по изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - 

хартия, пластмаси, метали, стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, , 

биоотпадъци отпадъци включва разходи за: 

а) изграждане и експлоатация на площадки за разделно събиране на отпадъци  - 

хартия, пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци от бита,  рециклируеми отпадъци от домакинствата, включително разходи за 

доставка или наем на техника, машини и съоръжения за събиране и транспортиране на 

отпадъци от площадките; 

б) изграждане и експлоатация на площадки/съоръжения за компостиране на 

биоотпадъци от поддържане на зелени площи; или за анаеробно разграждане. 

3. дейността по подобряване на разделното събиране, както и дейности за 

намаляване количеството битови на отпадъци включват разходи за изграждане и 

експлоатация на центрове за привеждане на определи групи отпадъци в готовност за 

повторна употреба. 

(3) Услугата „чистота на териториите за обществено ползване“ включва 

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

населените места, предназначени за обществено ползване включва разходи за 

персонала (възнаграждения, осигуровки, работно облекло, за техника (закупуване, 

амортизация, гориво, смазочни и други материали), за материали (препарати, пясък, 

сол, луга и други материали),  по видове дейности, както следва:      

 1. почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, 

обособени детски площадки, паркове, гробищните паркове  – метене, машинно и ръчно 

миене, събиране, извозване на отпадъците, включително зимно почистване, , но с 

изключение на общинските пътища за които има осигурени средства за зимно 

поддържане и снегопочистване с ежегодния Закон за държавния бюджет;  

  2. почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища; 

 3. почистване при извънредно настъпили обстоятелства, съгласно 

разпоредбите на Закона за защита при бедствия, и при необходимост от допълнително 

почистване на територии за обществено ползване; 

 4. почистване  на нерегламентирани сметища;  

 5. почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както битовите 

отпадъци на речни корита, дерета и други в рамките на населеното място; 

 6. обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 

населеното място (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане, косене на 

трева и други. 

 

Глава четвърта 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА  

 

Чл. 9. (1) При определяне на стойността на разходите за дейностите, които са 

част от план-сметката се включват следните разходи по икономически елементи: 

1. заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения; 

2. други възнаграждения и плащания за персонала; 

3. задължителни осигурителни вноски от работодатели; 

4. издръжка: 

а) облекло,   

б) материали,  

в) вода, горива и енергия, 

г) разходи за външни услуги,  

д) текущ ремонт, 
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            е) командировки, 

ж) разходи за застраховки, други финансови услуги,  

з) други некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадената услуга, 

за която се събира такса битови отпадъци (видът на разхода се посочва точно). 

5. платени данъци и такси; 

6. разходи за лихви по заеми; 

7. капиталови разходи (основен ремонт на дълготрайни материални активи, 

придобиване на дълготрайни нематериални и материални активи), посочени за 

съответната година съгласно Единната бюджетна класификация.   

 (2) Включването на „други некласифицирани разходи“ при формиране на 

стойността на разходите за дейностите, за които се събира такса за битови отпадъци, е 

допустимо по изключение и при обоснована взаимообвързаност на съответния разход с 

дейностите по предоставяне на услугата, за която се събира таксата. 

 (3) Разходите по ал. 1 се включват в план-сметката само когато се отнасят за 

дейностите по чл. 8. 

(4) Разходите, посочени в чл. 9, ал. 1 следва да бъдат включени в план-сметката 

единствено в случай, че дейностите се извършват пряко от общината. 

(5) Разходите за услуги по договорени цени, в случаите когато услугите са  

възложени по Закона за обществените поръчки или по Закона за концесиите се 

включват като самостоятелен разход за съответната дейност.  

 

Чл. 10.  (1) Общата стойност на разхода е сума от преките и непреките разходи 

по предоставянето на услугата. Класифицирането на  всеки един от изброените в чл. 9 

разходи като пряк или непряк се определя на база дела на участието му /изцяло или 

частично/ при извършването на дейностите за предоставяне на услугата. 

(2) В случаите, в които даден разход е извършен по повод и други дейности, 

извън тези по предоставяне на услугата, за която се събира таксата, в стойността на 

разхода в план-сметката се включва само пропорционалната част от разхода, относима 

към услугата и при условие, че предоставянето на услугата е в пряка зависимост от 

извършването на съответния разход (услугата не може да бъде предоставена, без 

извършването на разхода). 

 

Чл. 11. За определяне на разходите, подлежащи на включване в план-сметката се 

извършва предварителен задълбочен анализ на съответния разход, включващ анализ на 

разходите, отчетени за предходната календарна година и факторите, които могат да 

окажат влияние върху тях. Когато разходите за някоя от дейностите по чл. 8 в план-

сметката са увеличени спрямо предходната година, задължително се посочват размера 

и причината за увеличението. В случай, че се включват нови разходи, то тяхната 

стойност се базира на осреднените прогнозирани/планирани за текущата година нива 

на съответния разход и/или на актуална количествено-стойностна сметка на проект или 

етап на проект, предвиден да се реализира през съответната или следващите години. 

  

Чл. 12. В план-сметката не се включват следните разходи: 

1. за дейностите, включени в услугата по чл. 8, ал. 3, надвишаващи разходите за 

услугата по чл. 8, ал. 1; 

2. за делегирани от държавата дейности, финансирани със средства от 

държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги, 

определяни ежегодно с нормативен акт на Министерския съвет; 

3. за дейности, които общината не извършва.  
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Чл. 13. Разходите се представят в план-сметката по отделни видове и за всяка от 

услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, определени в лева без данък 

върху добавената стойност. Отчитаният за разход данък върху добавената стойност, 

съответстващ на включените в план-сметката разходи, се посочва в план-сметката на 

отделен ред за всяка от услугите. 

 

Чл. 14. (1) В случай, че генерираните отпадъци на територията на общината за 

годината са в по-малко количество от количеството, въз основа на което е направена 

прогнозата за разходите в план-сметката, съответстващите на намалението на 

количеството на отпадъците приходи се отразяват като намаление на разходите в план-

сметката за следващата година.  

(2) В случаите по ал. 1, разходите за генерираните отпадъци през годината са 

база за определяне на общата стойност на разхода за следващата година.  

(3) В случай, че генерираните отпадъци на територията на общината за годината 

са в по-голямо количество от количеството, въз основа на което е направена прогнозата 

за разходите в план-сметката, съответстващите на увеличението на количеството на 

отпадъците разходи са за сметка на собствените приходи на общината. 

 

 

Част трета 

ОСНОВИ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

Глава пета 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 15. (1) Основата за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци 

представлява база за разпределяне на разходите от одобрената план-сметка към  

задължените за таксата лица, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и 

такси. 

 (2) Основата, която служи за определяне на размера на таксата за битови 

отпадъци, се приема от общинския съвет с мотивирано решение. 

(3) С прилагането на определена основа се цели да се определи такъв размер на  

таксата за всяко задължено лице, който съответства в максимална степен на 

количеството на генерираните отпадъци . 

(4) Приходите от  такси могат да не възстановяват стойността на пълните 

разходи на общината за предоставяне на определена услуга (включени в план-

сметката), когато въз основа на закон  е установено освобождаване, както и когато  това 

се налага в защита на обществения интерес съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за местните 

данъци и такси.  

 

Чл. 16. (1) Основата е показател, за изчисляването на който се използват отчетни 

данни за предходната календарна година. Например, генерирано количество отпадъци в 

имота или в населеното място за предходната година, брой ползватели на услугата в 

имота или изразходвано количество вода в имота през предходната година и т.н. 

(2) В някои случаи за изчисляване на основата служат данни за текущата година 

- при промени в обема или границите на районите на предоставяне на услугите и при 

деклариране на данни от задължените лица. Например, определяне на количеството 

битови отпадъци на база брой на заявените от лицето контейнери за текущата година, 

брой ползватели на услугата след промяна на районите на нейното предоставяне и т.н. 

 



7 

 

Чл. 17. Общинският съвет може да приема различни основи за изчисляване на 

размера на таксата за битови отпадъци за отделните населени места на територията на 

общината или части от тях и/или за отделните услуги по чл. 5, ал. 1. 

 

Чл. 18. Не се допускат промени в приетата от общинския съвет основа за 

изчисляване на таксата битови отпадъци и в размера на определената такса за битови 

отпадъци в течение на годината съгласно чл. 68 от Закона за местните данъци и такси.  

  

Глава шеста 

ВИДОВЕ ОСНОВИ 

 

Чл. 19. Основите за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, 

които общинският съвет може да приеме са: 

1. индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота – чрез торби с 

определена вместимост, предоставени от общината, или чрез стикери, залепени на 

видно място върху торби на лицата, или по друг начин;  

2. количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 

вместимостта на необходимите съдове за съхранение (контейнери, кофи, кошчета и 

други съдове; при честота на сметоизвозване, определена по реда на чл. 63, ал. 2 от 

Закона за местните данъци и такси и съобразена с оптимизираната транспортна схема, 

приета от общинския съвет; 

3. брой ползватели на услугата в имота или натурален показател използвано 

количество вода в имота. 

 

 

Раздел I 

РАЗМЕР НА ТАКСАТА СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНО ИЗМЕРЕНОТО  

КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ЗА ИМОТА 

 

Чл. 20. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя като разходите, 

необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 се разпределят 

пропорционално на количеството битови отпадъци, измерено индивидуално според 

броя и вместимостта на предоставени от общината торби или стикери за торби с 

определен обем. 

(2) Таксата по ал. 1 е цената на торбата или стикера и се заплаща при закупуване 

на необходимото количество торби или стикери от ползвателя на услугата на места, 

определени от общинския съвет в наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси. 

Чл. 21. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци, според количеството 

отпадъци, измерено чрез торби с определена вместимост, предоставени от общината, се 

калкулира в цената на предварително заплатените от ползвателите на услугата торби.  

(2) Цената на торбата се определя като разходите за извършване на услугите по 

чл. 8, ал. 1 и 2 се разделят на общото количество на генерираните в общината отпадъци 

и така изчисления разход за единица отпадък се умножава по вместимостта на торбата.  

 

Пример 1: 

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 по одобрена план-сметка 10 000 лева. 

Общо количество на генерираните от населеното място отпадъци за предходната 

година 500 тона. 

Предоставени от общината торби от 30 л с вместимост 15 кг. 
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Количество торби, съответстващо на общото количество генерирани отпадъци 

33333 бр. 

Разходи, необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2, 

калкулирани в цената на торбите - 0,3 лв. (10000 лв./33333 бр.торби) 

Таксата за битови отпадъци за услугите по чл. 8, ал. 1 и  2 за имота при честота 

на използвано от лицата в имота сметоизвозване 2 пъти седмично (104 пъти годишно) е 

31,20 лв. (104 извозвания х 0,3 лв./торба), платима при закупуване на торбите. 

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 3 по одобрена план-сметка 2 000 лева. 

Брой ползватели на услугата в населеното място – 1 000 ползватели  

Годишен размер на таксата за битови отпадъци за услугите по чл. 8, ал. 3 – 2 лв. 

на ползвател. За имот с 4-ма ползватели – 8 лв. 

 

(3) Видовете размери и характеристики на торбите, редът и условията за тяхното 

разпространение, както и местата, от които ще се събират торбите, се определят от 

общинския съвет в наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

  

Чл. 22. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци, според количеството 

отпадъци, измерено чрез стикери, залепени на видно място върху торби на лицата се 

калкулира в цената на предварително заплатени от ползвателите на услугата стикери, 

предоставени от общината.  

(2) За изчисляване и определяне на цената на стикерите, реда и условията за 

тяхното разпространение, местата на които ще се събират торбите със залепени стикери 

и заплащането на цената се прилага чл. 21.  

(3) Общинският съвет определя реда и условията за издаване на стикерите в 

наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Чл. 23. Честота на сметоизвозване на торбите по чл. 21 и торбите със стикер по 

чл. 22 се определя от кмета на общината по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси и е съобразена с оптимизираната транспортна схема, приета от 

общинския съвет. 

 

Чл. 24. (1) Годишният размер на таксата за битови отпадъци се определя като 

сума от дължимата такса за извършване на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2, калкулирана в 

цената, заплатена през годината за торбите по чл. 21 и стикерите по чл. 22 и от 

дължимата такса за извършване на услугата по чл. 8, ал. 3. 

(2) Когато основата за определяне на таксата е според количеството отпадъци, 

измерено чрез торби или стикери годишна такса се заплаща само за извършване на 

услугата по чл. 8, ал. 3.  

(3) Дължимата такса за услугата по чл. 8, ал. 3 се определя в лева на имот по 

реда на чл. 29.  

Раздел IІ 

РАЗМЕР НА ТАКСАТА СПОРЕД  КОЛИЧЕСТВОТО БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ЗА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНО СЪОБРАЗНО БРОЯ И 

ВМЕСТИМОСТТА НА НЕОБХОДИМИТЕ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

Чл. 25. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци, според количеството 

отпадъци, определено съобразно броя на необходимите съдове за съхранение 

(контейнери, кофи, кошчета и други съдове) се определя въз основа на разходите, 

необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 за единица отпадък и 

количеството на битовите отпадъци за един имот. 
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(2) Разходите, необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 за 

единица отпадък се изчисляват като стойността на разходите за услугите/услугата от 

одобрената план-сметка се раздели на общото количество отпадъци през предходната 

година, генерирани в населеното място или част от него. 

(3) Количеството на битовите отпадъци за един имот се определя като 

количеството на отпадъците в съдовете за съхранение в имота се умножи по броя на 

извозванията на отпадъците при  честота на сметоизвозване, определена по реда на чл. 

63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(4) Количеството на отпадъците в съдовете се определя от броя на съдовете за 

съхранение, масата на отпадъците съобразно вместимостта на съдовете и степента на 

запълване към момента на извозване на съдовете, обособени за имота в самостоятелни 

оградни клетки или помещения. 

Пример 2: 
Разходи за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 по одобрена план-сметка 10 000 лева; 

Общо количество на генерираните от населеното място отпадъци за предходната 

година 500 тона;  

Брой съдове за имота 2 бр. от по 120 л, с вместимост 60 кг и честота на 

извозване 1 път седмично (52 пъти годишно). Примерно изчислена степен на запълване 

към момента на извозване – 40 кг.; 

Разходи, необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 за единица 

отпадък - 0,02 лв./кг. (10000 лв./500 000 кг.); 

Количеството на битовите отпадъци за имота – 4160 кг. (2 бр. съдове х 40 кг. 

степен на запълване х 52 бр. извозвания); 

Годишен размер на таксата за битови отпадъци за услугите по чл. 8, ал. 1 и  2 за 

имота е 83,20 лв. (4160 кг. х 0,02 лв./кг);  

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 3 по одобрена план-сметка 2 000 лева; 

Брой ползватели на услугата в населеното място – 1 000 ползватели;  

Годишен размер на таксата за битови отпадъци за имот с 4-ма ползватели – 91,2 

лв. (83,2 лв. за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 + 4*2 лв. за услугата по чл. 8, ал. 3). 

 

Чл. 26. Честота на сметоизвозване на съдовете за съхранение по чл. 25 се 

определя от кмета на общината по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси и е съобразена с оптимизираната транспортна схема, приета от общинския съвет. 

 

Чл. 27. (1) Годишният размер на таксата за битови отпадъци се определя като 

сума от дължимата такса за извършване на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2, определена 

спрямо съдовете за съхранение, и дължимата такса за извършване на услугата по чл. 8, 

ал. 3. 

 (3) Дължимата такса за услугата по чл. 8, ал. 3 се определя в лева на имот по 

реда на чл. 29.   

 

Раздел ІIІ 

РАЗМЕР НА ТАКСАТА СПОРЕД БРОЙ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА В 

ИМОТА ИЛИ НАТУРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ИЗПЪЛЗВАНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА 

В ИМОТА 

  

Чл. 28. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци, според броя ползватели на 

услугата в имота или натурален показател използвано количество вода в имота се 

определя като разходите по одобрената план-сметка за услугите/услугата по чл. 8 се 

разпределят пропорционално на една от двете основи – брой ползватели на имота или 

изразходвано количество вода в имота. 
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(2) При определяне на броя на ползвателите на услугата в имота се взема 

предвид броя на всички лица, които използват недвижимия имот, а именно: 

1. граждани - собственици, ползватели, наематели, лица с настоящ адрес в 

недвижимия имот, обитатели по смисъла за Закона за управление на етажната 

собственост; 

2. предприятия – собственици, ползватели, концесионери, наематели, лица, на 

които имотите са предоставени за управление, заети и наети от предприятията лица. 

 (3) За определяне на броя на ползвателите на услугата в имотите, може да се 

използват данни от регистъра на лицата с настоящ адрес на територията на общината, 

да се изисква информация за броя на обитателите в жилища в сгради в режим на етажна 

собственост по смисъла на Закона за управление на етажната собственост или да се 

предвиди деклариране от собствениците на недвижимите имоти. Информацията за броя 

на заетите лица в предприятията на територията на района/населеното място може да се 

изиска от Министерството на труда и социалната политика или Националния 

статистически институт.  

(4) В случаите на ал. 1, когато избраният показател се базира на данни, събирани 

от водоснабдителни дружества, общинският съвет възлага на кмета на общината 

сключването на договор за предоставяне на информацията.  В договора се определят 

реда, начина, периодичността на предоставяне и изисквания за съдържанието и 

качеството на информацията. 

 

Чл. 29. Размерът на таксата за битови отпадъци в лева на ползвател  на услугата, 

се определя като размерът на разходите за предоставянето на услугата от одобрената 

план-сметка се умножи по съотношението на броя на ползвателите на услугата в имота 

към общия брой на ползватели на услугата в съответното населено място или част от 

него. 
Пример 3: 
Разходи за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 по одобрена план-сметка 10 000 лева; 

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 3 по одобрена план-сметка 2 000 лева; 

Брой ползватели на услугата в населеното място – 1 000 ползватели;  

Размер на таксата за ползвател на услугите по чл. 8, ал.1, 2 и 3 – 12 лв. (12 000 

лв./1 000 ползватели); 

Годишен размер на таксата за битови отпадъци за имот с 4 ползватели е 48,00 лв. 

(4 ползвателя х 12 лв.). 

 
Чл. 30. Размерът на таксата за битови отпадъци в лева на натурален показател, 

се определя като размерът на разходите за предоставянето на услугата от одобрената 

план-сметка се умножи по съотношението между използвано количество вода в имота 

към общото използвано количество вода в съответното населено място или част от 

него. 
 

Чл. 31. Общинският съвет определя основа на брой ползватели на услугата в 

имота или натурален показател използвано количество вода, ако съществуват 

обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на друга основа според  

количеството битови отпадъци. Мотивите за неприлагане на основа според 

количеството битови отпадъци се посочват в решението на общинския съвет.  

 

 

Раздел IV 

КОМБИНИРАН ПОДХОД  
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Чл. 32. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци в лева при комбиниран 

подход се определя на база количество битови отпадъци и брой ползватели на услугата 

в имота или натурален показател използвано количество вода. 

(2) Алинея 1 се прилага, когато общинският съвет избере различни основи за 

отделните населени места или части от тях или за отделните видове услуги по чл. 5, ал. 

1.  

Пример 4: 

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 по одобрена план-сметка 10 000 лева; 

Разходи за услугите по чл. 8, ал. 3 по одобрена план-сметка 2 000 лева; 

Общо количество на генерираните от населеното място отпадъци за предходната 

година 500 тона; 

Заявени брой съдове от задължените лица – 20 бр. от по 120 л, с вместимост 60 

кг и честота на извозване 1 път седмично (52 пъти годишно). Примерно изчислена 

степен на запълване към момента на извозване – 40 кг.; 

Брой ползватели на услугата в населеното място – 1 000 ползватели, от които 

150 ползватели в имотите със заявени съдове;  

Разходи, необходими за предоставяне на услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 за единица 

отпадък - 0,02 лв./кг. (10000 лв./500 000 кг.); 

Количеството на битовите отпадъци за имотите със заявени съдове – 41 600 кг. 

(20 бр. съдове х 40 кг. степен на запълване х 52 бр. извозвания). Дял в общите разходи 

за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 на имотите със заявени съдове – 832 лв. (41 600 кг. х 0,02 

лв./кг.). Размер на таксата за ползвател на услугите по чл.8, ал. 1 и 2 със  заявени съдове 

– 5,55 лв. (832 лв. : 150  ползватели);    

Дял в общите разходи за услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 за ползвателите на услугите 

без заявени съдове (10 000 лв. – 832 лв. = 9 168 лв.). Размер на таксата за ползвател на 

услугите по чл. 8, ал. 1 и 2 без заявени съдове – 10,79 лв. (9 168 лв. : 850  ползватели);  

Размер на таксата за ползвател на услугата по чл. 8, ал.3 – 2 лв. (2 000 лв. : 1 000 

ползватели).  

Годишен размер на таксата: 

1. За имот със заявени съдове с 10 ползватели – 75, 5 лв. 

2. За имот без заявени съдове с 4 ползватели – 51,16 лв. 

 

 
Част четвърта 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Чл. 33. Контролът на данните, които служат за определянето на основите за 

изчисляване размера на таксата за битови отпадъци се осъществява от служители на 

общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. Методиката е изготвена на основание § 13, ал. 2 от Заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

(ДВ бр. 101 от 22 ноември 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.). 

 

 § 2. Методиката влиза в сила  от 1 януари 2015 г.  
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Приложение към чл. 4 

Таблица №1 

 

 План-сметка за необходимите разходи за 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ  

   

 Наименование на 

 услугата/дейността 

 

 

Мерна 

единица/ 

Количество 

 

Единична 

цена 

Общо 

лева 

 „Сметосъбиране и сметоизвозване“    

І. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци, включително торби, 

стикери, съдовете за биоотпадъци, за 

домашно и квартално компостиране за 

домакинствата и на съдове за разделно 

събиране за административните сгради и 

за сградите на учебни заведения, болнични 

заведения, заведения за социални услуги, 

културни институции и други обществени 

сгради на бюджетна издръжка. 

   

1. Контейнер тип…. с вместимост…куб.м./л. брой   
2. Кофи тип … с вместимост…куб.м./л. брой   
3.  Ремонт, подготовката за повторна употреба, 

поправка на съдове за съхранение  

брой       -  

4. Дезинфекция на съдове брой        -  
 Всичко: -       -  
ІІ. Събиране, включително разделно на 

битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им. 

тон/км   

1. Събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на 

граждани и предприятия, попадащи в 

границите на организираното сметосъбиране 

и сметоизвозване 

тон/км   

2. Други дейности: тон/км   
2.1. Разделно събиране на: хартия и картон, 

пластмаси, метали и стъкло, едрогабаритни 

отпадъци, рециклируеми отпадъци, опасни 

битови отпадъци и биоотпадъците; 

тон/км   

2.2. Погасителни вноски за лихви по заеми за 

закупуване на сметосъбирачни машини, друга 

транспортна техника и съдове за съхранение 

на битови отпадъци; 

 

   

2.3. Разработване и внедряване на пилотни 

модели на различни схеми за разделно 

събиране; 
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2.4. Събиране, съхранение, транспортиране и 

предаване за последващо обезвреждане на 

опасни отпадъци от домакинствата. 

тон/км   

 Всичко:    
     
 „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа 

или други съоръжения“ 

   

ІІІ. Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране, компостиране, 

анаеробно разграждане и друго третиране 

и оползотворяване на битови отпадъци, 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

   

1. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление 

на отпадъците 

   

2.  Отчисления по чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците.  

   

3. Експлоатационни разходи на съответните 

съоръжения (включително за сепариране и 

оползотворяване на битови отпадъци); 

   

4. Проучване, проектиране на нови съоръжения 

или разширяване на съществуващи; 

   

5. Инвестиционни разходи.    
6.  Други извършвани от общината дейности 

като: 

   

6.1 Закупуване на земя за ново депо или 

инсталации за преработване и третиране на 

отпадъци;     

   

6.2  Наеми на терени за съхраняване на битови 

отпадъци и възстановяване на освободени 

територии;  

   

6.3 Депониране и съхранение на битови 

отпадъци; 

   

6.4 Постоянен мониторинг и периодичен анализ 

на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, постъпващи на депо; 

   

6.5. Разработка и внедряване на информационни 

системи (софтуер) за събиране, анализиране и 

проследяване на потоците отпадъци по 

количество, вид и източник (генератор), с цел 

извършване на текущ мониторинг и в 

подкрепа на планиране на бъдещи мерки за 

подобряване на системата за управление на 

отпадъците, 

   

6.6. Разходи за участие в дейността на 

регионалното сдружение за управление на 

   

apis://NORM|41026|8|60|/
apis://NORM|41026|8|64|/
apis://NORM|41026|8|64|/
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отпадъците 

 Всичко:    
ІV Изграждане на площадки за специфични 

отпадъци от бита - хартия, пластмаси, 

метали, стъкло, опасни битови отпадъци, 

едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци 

отпадъци. 

   

1. Изграждане и експлоатация на площадки за 

разделно събиране на отпадъци - хартия, 

пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци, 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от 

бита и др. рециклируеми отпадъци от 

домакинствата, включително разходи за 

доставка или наем на техника, машини и 

съоръжения за събирани и транспортиране на 

отпадъци от площадките. 

   

2. Изграждане и експлоатация на 

площадки/съоръжения за компостиране на 

биоотпадъци от поддържане на зелени 

площи; или за анаеробно разграждане. 

 

   

V. Подобряване на дейността по разделното 

събиране, както и дейности за намаляване 

количеството битови на отпадъци. 

 

   

1. Изграждане и експлоатация на Центрове за 

привеждане на определи групи отпадъци в 

готовност за повторна употреба. 

   

 „Чистота на териториите за обществено 

ползване“ 

   

VІ. Почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

   

1.  Почистване на улици, площади, алеи, 

междублокови пространства, обособени 

детски площадки, паркове, гробищните 

паркове  – метене, машинно и ръчно миене, 

събиране, извозване на отпадъците, не  

   

2.  Почистване от битови отпадъци на 

сервитутни зони на общински пътища; 

 

   

3.  Почистване при извънредно настъпили 

обстоятелства и при необходимост от 

допълнително почистване на територии за 

обществено ползване;  

   

4. Почистване  на нерегламентирани сметища;     
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5. Почистване на дъждоприемни канали и 

шахти, подлези, както битовите отпадъци на 

речни корита, дерета и други в рамките на 

населеното място; 

   

6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от 

зелената система в населеното място 

(паркове, градини, зелени площи) – 

почистване, пръскане, косене на трева и 

други.   

   

7.  За дейността почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

се включва персонала (работна заплата, 

осигуровки, работно облекло и други), за 

техника (закупуване, амортизация, гориво, 

смазочни материали и други), за материали 

(препарати, пясък, сол, луга и други)  

   

 Всичко:    
 Общо за всичките дейности    

     

 Разходи по икономически елементи* за:  лева  
1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения  
   

2. Други възнаграждения и плащания за персонала    
3. Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
   

4. Издръжка:    
5. Облекло    
5.1 Материали    
5.2 Вода, горива и енергия    
5.3 Разходи за външни услуги    
5.4 Текущ ремонт    
5.5 Командировки     
5.6 Разходи за застраховки, други финансови услуги    
5.7 Други некласифицирани разходи, свързани с 

извършването на дадена услуга, за която се 

събира такса за битови отпадъци 

   

5.8 Платени данъци и такси    
6. Разходи за лихви по заеми    
7. Капиталови разходи    

     

 Общо за услугата:    
 

* „Разходи по икономически елементи“ се попълва за всяка от трите услуги „Сметосъбиране 

и сметоизвозване“, „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ и 



16 

 

„Чистота на териториите за обществено ползване“ като числото на ред общо за услугата 

съвпада с числото на ред „Всичко“ от план-сметката за съответната услуга.   


