
ПРОЕКТ! 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 

2020 Г. 

   §1. В т.3. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците от Приложение 1.6. Анализ на организационните схеми и форми за 

управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси 

за услугите от Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за 

периода 2015 – 2020 г. се правят следните изменения: 

1. Текстът „С Решение № 289 по Протокол № 26/20.12.2013 г. Общински съвет – 

Кубрат е определил размера на такса „битови отпадъци” и промил за всяка услуга 

поотделно за 2014 г. За 2015 г. размерът на таксата остава непроменен и е както 

следва:  

 4,5 ‰ върху основа данъчна оценка на жилищни имоти на граждани за всички 

населени места в общината, от които:  

– 3,01 ‰ за гр. Кубрат и между 0,30 - 4,10 ‰ за селата - за събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им до регионалното депо;  

– 1,26 ‰ за гр. Кубрат и между 0,32 - 2,71 ‰ за селата - за депониране на 

регионалното депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;  

– 0,22 ‰ за гр. Кубрат и между 0,08 - 2,00 ‰ за селата - за почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  

 8 ‰ за гр. Кубрат и 6,5 ‰ за селата върху основа данъчна оценка на нежилищни 

имоти на граждани, от които:  

– 6,30 ‰ за гр. Кубрат и между 3,60 - 5,78 ‰ за селата - за събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им до регионалното депо;  

– 1,30 ‰ за гр. Кубрат и между 0,32 - 2,50 ‰ за селата - за депониране на 

регионалното депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;  

– 0,40 ‰ за всички населени места в общината - за почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  

 8 ‰ за гр. Кубрат и 6,5 ‰ за селата върху основа данъчна оценка на нежилищни 

имоти по остатъчна стойност на предприятия и организации по §1, т.1 от ЗМДТ, от 

които: 

 – 5,70 ‰ за гр. Кубрат и между 3,00 - 5,17 ‰ за селата - за събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им до регионалното депо;  
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-1,30 ‰ за гр. Кубрат и между 0,33 - 2,50 ‰ за селата - за депониране на 

регионалното депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 

 – 1,00 ‰ за всички населени места в общината - за почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  

За имотите на задължените лица, подали декларация по чл. 18б от Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Кубрат (за определяне на таксата според количеството на 

битовите отпадъци), годишният размер на таксата се определя като сума от 

произведението от броя на съдовете за битови отпадъци по годишните разходи за 

обслужване на един контейнер и произведението от промила за поддържането на 

чистотата на териториите за обществено ползване по данъчната оценка на имота. 

Годишните разходи за обслужването на контейнер тип „Бобър“ са определени с 

решението. 

 С Решение № 18 по Протокол № 3/21.12.2015 г., Общински съвет – Кубрат е 

определил размера на такса „битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно 

за 2016 г., както следва:  

 4,5 ‰ върху основа данъчна оценка на жилищни имоти на граждани за всички 

населени места в общината, от които: 

 – 2,50 ‰ за гр. Кубрат и между 2,03 - 2,29 ‰ за селата - за събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им до регионалното депо;  

– 1,53 ‰ за гр. Кубрат и между 1,23 - 1,38 ‰ за селата - за депониране на 

регионалното депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;  

– 0,47 ‰ за гр. Кубрат и между 0,83 - 1,23 ‰ за селата - за почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  

 8 ‰ за гр. Кубрат и 6,5 ‰ за селата върху основа данъчна оценка на нежилищни 

имоти на граждани, от които:  

– 4,71 ‰ за гр. Кубрат и 3,81 ‰ за селата - за събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до регионалното депо;  

– 2,89 ‰ за гр. Кубрат и 2,29 ‰ за селата - за депониране на регионалното депо и 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;  

– 0,40 ‰ за всички населени места в общината - за почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  



ПРОЕКТ! 

 8 ‰ за гр. Кубрат и 6,5 ‰ за селата върху основа данъчна оценка на нежилищни 

имоти по остатъчна стойност на предприятия и организации по §1, т.1 от ЗМДТ, от 

които:  

– 4,34 ‰ за гр. Кубрат и 3,43 ‰ за селата - за събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до регионалното депо; 

– 2,66 ‰ за гр. Кубрат и 2,07 ‰ за селата - за депониране на регионалното депо и 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 

  

– 1,00 ‰ за всички населени места в общината - за почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.  

За имотите на задължените лица, подали декларация по чл. 18б от Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Кубрат (за определяне на таксата според количеството на 

битовите отпадъци), годишният размер на таксата се определя като сума от 

произведението от броя на съдовете за битови отпадъци по годишните разходи за 

обслужване на един контейнер и произведението от промила за поддържането на 

чистотата на териториите за обществено ползване по данъчната оценка на имота. 

Годишните разходи за обслужването на контейнер тип „Бобър“ са определени с 

решението и възлизат на 3744,63 лв.”  

се заменя с: 

       „Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ се включват в план-сметка 

за годината за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ и по източници на финансиране. 

         План-сметката за годината: 

1. се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет; 

2. се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 

4 от Закона за публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на 

план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се 

публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока 

по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс; в случай че законът за 

държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на 

предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и 

януари; 

3. подлежи на проверка от Сметната палата. 
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Разходите от план-сметката се финансират със средства от таксата за битови 

отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за 

съответния източник на финансиране. Други източници на финансиране са средства 

от Оперативна програма "Околна среда", от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и 

приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински 

средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. 

        С разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 

от ЗМДТ, които са за сметка на други източници на финансиране, се намалява 

общата стойност на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 

определяне на таксата за битови отпадъци. 

         Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-

сметката като разход за дейности по 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 - за услугата по чл. 62, т. 2 

от ЗМДТ за годината, в която подлежат на превеждане от общината по 

съответната сметка. Натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 и 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за 

битови отпадъци от общини, са друг източник на финансиране на разходите от план-

сметката в годината на извършване на съответния разход. 

          Средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния 

праг на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през 

повече от една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в 

план-сметката се включва съответстващата за календарната година част от тези 

средства. Не се включват в план-сметката за сметка на таксата за битови 

отпадъци средства за придобиване на актив, които се финансират с публични 

средства по проект, програма или процедура с изключение на съфинансирането от 

общината. 

          Неусвоените от предходната календарна година средства от таксата за 

битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите при изготвяне на 

план-сметката. Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление 
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на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране 

на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-

сметката. 

          В случай че общината използва други общински приходи за покриване на 

действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за 

предходната година разходи за сметка на таксата за битови отпадъци, се допуска 

включване на тези разходи в план-сметката за сметка на таксата за битови 

отпадъци.                    

          Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от 

размера на таксата за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ, която се определя, като 

разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-

сметката се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в 

зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62 от закона. 

          Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна 

година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ за 

одобряване на план-сметката. 

          Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци. Общинският съвет може да приеме основа или основи, 

различни от посочената в предходното изречение, при условие че съществуват 

обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й. 

          Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка 

от услугите по чл. 62 от ЗМДТ с наредбата по чл. 9 от ЗМДТ. Решението за приемане 

или изменение на наредбата съдържа и мотивите, придружени с анализ, за избор на 

определената основа, а в случаите, когато се налага да се избере друга основа - и 

мотиви за неприлагане на основата „на база количество битови отпадъци”, както и 

вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови 

отпадъци. Основите за определяне на размера на такса за битови отпадъци, различни 

от основата „на база количество битови отпадъци”,  които общинският съвет мое 

да приеме са определени в чл.67, ал.8 от ЗМДТ. 

        Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване се  калкулират, като се вземат 

предвид определеното количество образувани отпадъци по населени места на 

територията на община Кубрат, разходите по икономически елементи, включващи 

разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, разходи за горива 

и и гориво-смазочни материали, разходи за данъци и такси, разходи за материали 
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(резервни части и други материали), разходи за работно облекло и лични предпазни 

средства, разходи за текущи ремонти и външни услуги и други, разстоянието в км от 

мястото на извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо – Разград и 

обратно, броят на курсовете за извозване.  

        За определяне на образуваните отпадъци в дадена административна единица през 

дадена година нормата на натрупване се умножава по броя на постоянните жители:  

КО = НН . БрЖ . 0,001  

където:  

КО - количество на образуваните отпадъци в съответната административна 

единица за съответната година, т/г;  

НН - норма на натрупване от таблицата по-долу, кг/ж/г;  

0.001 - фактор за превръщане на килограми в тонове;  

БрЖ - населението съгласно данните на НСИ от преброяванията и ежегодните 

допълнителни проучвания за съответната година на отчитането, както и данни от 

отдел „ГРАО“. 

Към разходите за сметосъбиране и сметоизвозване се добавят и разходите за 

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 и за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните 

образувания в общината, предназначени за обществено ползване. По този начин се 

сформират общите разходи за управление на битовите отпадъци на територията на 

община Кубрат.” 

2. Таблица 1.6.3. Разходи за управление на битовите отпадъци се изменя, както следва: 

Стар текст: 

                       Таблица 1.6.3. Разходи за управление на битовите отпадъци 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

Разходи за 

управление 

на битови 

отпадъци 

(лева) 

 

616 908  

 

611 551  

 

 

632 613  

 

 

1 111 677  

 

 

581 746  

Източник: Общинска администрация Кубрат 
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Нов текст: 

                 Таблица 1.6.3. Разходи за управление на битовите отпадъци 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

Разходи за 

управление 

на битови 

отпадъци 

(лева) 

 

571 411  

 

568 751  

 

 

670 904  

 

 

733 352  

 

 

779 401  

Източник: Общинска администрация-Кубрат 

 

3. Таблица 1.6.4. Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на 

битовите отпадъци се изменя, както следва: 

Стар текст: 

Таблица 1.6.4. Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на 

битовите отпадъци 

 

Година  

 

Приходи 

от такса 

„битови 

отпадъци”, 

лв. 

Относителен дял на 

приходите от такса 

„битови отпадъци”, % 

Разходи за 

управление 

на 

битовите 

отпадъци, 

лв. 

Относителен дял на 

разходите за 

управление на 

битовите отпадъци, % 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

2010 392 543 3,88 15,74 616 908 6,09 24,74 

2011 494 135 4,58 18,65 611 551      5,66     23,08 

2012 401 624 4,24 14,07 632 613 6,68 22,16 

2013 432 298 3,90 13,64 1 111 677 10,30 35,06 

2014 481 065 3,83 7,87 581 746 4,63 9,51 

Източник: Общинска администрация Кубрат 
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Нов текст: 

Таблица 1.6.4. Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на 

битовите отпадъци 

 

Година  

 

Приходи 

от такса 

„битови 

отпадъци”, 

лв. 

Относителен дял на 

приходите от такса 

„битови отпадъци”, % 

Разходи за 

управление 

на 

битовите 

отпадъци, 

лв. 

Относителен дял на 

разходите за 

управление на 

битовите отпадъци, % 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

2011 494 135 4,58 18,65 571 411      5,29     21,57 

2012 401 624 4,24 14,07 568 751 6,01 19,92 

2013 432 298 3,90 13,64 670 904 6,22 21,16 

2014 481 065 3,83 7,87 733 352 5,84 11,99 

2015 461 862 3,63 14,88 779 401 6,12 25,11 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

 

4. Текстът „Размерът на отчисленията е определен с Наредба № 7 и е както следва:  

- за 2013 г. - 15 лв./тон;  

- за 2014 г. - 22 лв./тон;  

- за 2015 г. - 28 лв./тон;  

- за 2016 г. - 36 лв./тон.” 

 

се заменя с: 

„Размерът на отчисленията е определен с Наредба № 7 и е както следва:  

- за 2013 г. - 15 лв./тон;  

- за 2014 г. - 22 лв./тон;  

- за 2015 г. - 28 лв./тон;  

- за 2016 г. - 36 лв./тон; 

- за 2017г. – 40 лв./тон; 

- за 2018г. – 45 лв./тон; 

- за 2019г. – 57 лв./тон; 

- за 2020г.  и всяка следваща година – 95 лв./тон.” 



ПРОЕКТ! 

 

§2. Измененията влизат в сила от датата на влизане в сила на решението на Общински 

съвет-Кубрат за приемане на актуализираната Програма за управление на 

отпадъците на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г. 

 


