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ДО           ПРОЕКТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КАЛОЯНОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Виктория Гешева Михайлова – Кмет на община Калояново 

 

 ОТНОСНО: Приемане на план– сметка и определяне размера на такса за 

битови отпадъци за 2022 година. 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 и чл.18, ал. 

9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Калояново Общинския съвет следва да определи таксата за 

битови отпадъци за 2022 година, въз основа на одобрена план – сметка, включваща 

необходимите разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация 

на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване 

Услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 година ще бъде организирана с 

1022 бр. контейнери 1,1 м3 тип “ Бобър “. Разпределението по села е както следва:  

Калояново – 208 бр., Дълго поле – 140 бр., Ръжево Конаре – 120 бр., Житница – 120 бр., 

Песнопой -55 , Бегово – 50 бр., Дуванлий – 48 бр., Долна Махала – 38 бр., Черноземен – 

40, Горна Махала – по 36 бр., Иван Вазово – 35 бр., Отец Паисиево – 31 бр., Ръжево – 33 

бр., Сухозем – 27 бр., Главатар –  26 бр. и гара Калояново – 15 бр. Цената за еднократно 

обслужване на 1 бр. контейнер ще бъде 8,45 лв. без ДДС. или 10.14 лв. с ДДС. Услугата 

ще се извършва 3 пъти месечно за селата Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре и 

Житница, Дуванлий, Песнопой, Бегово и Черноземен и 2 пъти за останалите села. Общата 

стойност на услугата за 2022 година се очаква да възлезе на 343 746 лв. с ДДС. 

Депонирането на отпадъците се извършва на депото в гр. Карлово. Цената на 1 тон 

битов отпадък е в размер на 21,90 лв. без ДДС. Средномесечно предвиждаме да  

депонираме 316 тона битов отпадък, разпределен пропорционално по села. Стойността на 

услугата за 2022 г. за 3 109,44 тона по 26,28 лв. – 81 716,08 лв. с ДДС. От 2016 г. е 

въведена услугата “ Сепариране на битовите отпадъци “, която се извършва от Община 

Карлово. Цената на услугата е 20,90 лв. на преработен тон отпадък без ДДС. Стойността 

на услугата за 2022 г. за  3792 тона  отпадък по 25,08 лв. е 95 103,36 лв. с ДДС. Съгласно 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, през 2022 г. Общината е задължена да 

прави отчисления в размер на 95,00 лева на тон депониран отпадък, а по чл. 60, ал. 2 от 

същия закон след Решение на  общото събрание на РСУО Карлово – 5,00 лв. През 2022 г. 
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за планираните количества депониран отпадък следва да направим общо отчисления в 

размер на 310 944,00 лв. 

 Дейностите по подържането на чистотата на обществените места ще се организира 

от общината, като за това са предвидени средства в размер на 169 000 лв. Предвижда се 

численоста на персонала зает с почистването на обществените места за 2022 година да е 

9.5 щатни бройки, разпределени както следва: за Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре, 

Житница – по един щат и за Песнопой, Дуванлий, Главатар, Ръжево, Сухозем, Отец 

Паисиево, Горна Махала, Долна Махала, Бегово, Черноземен и Иван Вазово – по ½ щат. 

Ще се ползват и лица, които получават помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане. 

За 2022 г. таксата плащана от физическите и юридическите лица да бъде с единна 

ставка. Предлагаме базата за изчисляване размера на таксата да бъде данъчната оценка за 

физически лица и жилищните имоти на юридическите лица, и по-високата между 

отчетната стойност и данъчна оценка за останалите имоти на юридическите лица. 

Разпределението на промилите за отделните видове такси и населени места Ви е 

представено с приложение № 2. За лицата подали декларации по чл. 18, ал. 5 от Наредбата 

за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Калояново, предлагам да определим цена за еднократно извозване  в размер на 

10,14 лв. на брой контейнер, 26,28 лв. за тон депониран отпадък, 25,08 лв. за сепариране 

на тон отпадък и отчисления съгласно ЗУО: по чл. 64,ал. 1 – 95,00 лв. и по чл. 60, ал. 2 - 

5,00 лв. Методиката за изчисляване на дължимата такса за лицата подали декларация по 

чл. 18, ал. 5 от Наредбата е следната: 

1.Лицето следва да подаде декларация, в която определя количеството отпадък, 

което ще бъде генерирано през 2022 г. и броя на контейнерите. Двете величини следва да 

бъдат обвързани със средното количеството отпадък за 1 контейнер, а именно  125 кг. 

Изчислява се по формулата Кбо = Бк * 125, където Кбо – е количеството генериран 

отпадък за 2022 г., а Бк е броя на контейнерите необходими за извозването на битовия 

отпадък. 

2. Таксата за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци се изчислява по 

формулата: Тси = Бк * 10,14, Където Тси е такса за сметосъбиране и извозване на битови 

отпадъци, Бк е заявения брой на контейнерите, а 10,14 е цената на еднократно извозване 

на контейнера с ДДС. 

3. Таксата за депониране на битовия отпадък се изчислява по формулата: 

Тд=(Кбо*26,28)*82%+Кбо*25,08+(Кбо*95)*82%+(Кбо*5,00)*85% където Тд е такса 

депониране битов отпадък, Кбо е количеството на битовите отпадъци, 26,28 – цена на тон 

депониран битов отпадък, 25,08 е цена на сепариране на тон битов отпадък, 95,00 е 

размера на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 5,00 е 

размера на отчисленията по чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и 82% е 

следствие, че в резултат на сепарирането на БО, ще бъде извлечен 18 на сто полезен 

отпадък. 

4. Таксата за поддържане чистотата на обществените места се изчислява по общия 

ред, а именно: Тчом = Ои * Пчом, където Тчом е таксата за поддържане чистотата на 

обществените места, Ои е базата за изчисляване на таксата и Пчом е промила определен за 

съответното населено място за чистота на обществените места. 

5. Годишната такса се изчислява по формулата Тбо = Тси+Тд+Тчом 

За по-голяма яснота по облагането на данъчнозадължените лица, ви давам следния 

пример: 

1.Облагане по общия ред: Данъчно задължено лице притежава имот в с. Калояново 

с облагаема стойност от 20 000 лв. Таксата за битови отпадъци, която следва да плати е 

230,00 лв. или 20 000*3,9/1000 + 20 000*6,2/1000 + 20 000*1,4/1000 = 78,00 + 124,00 + 

28,00. 



2.Облагане при заявени брой контейнери. Данъчно задълженото лице е заявило 12 

броя контейнери или по един брой месечно. Количеството отпадъци е 12*125 = 1 500 кг. 

Таксата която следва да заплати е : 

- За сметосъбиране и извозване е 121,68 лв. или 12*10,14  

- За депониране на битовите отпадъци е 192,94 лв. или 1,5*26,28*82/100 + 1,5*25,08 

+ 1,5*95*82/100+1,5*5*82/100 = 32,32 + 37,62 + 116,85 + 6,15 

- За чистота на обществените места е 28,00 лв. или 20 000*1,4/1000 

Общ размер на таксата е 121,68+ 192,94 + 28,00 = 342,62 лв. 

3. Облагане при заявено количество отпадъци. Данъчно задълженото лице е 

заявило, че ще генерира 1 тон битов отпадък. Количество на контейнери е 8 броя или 

1000/125 = 8. Таксата която следва да заплати е : 

- За сметосъбиране и извозване е 81,12 лв. или 8*10,14 

- За депониране на битовите отпадъци е 128,63 лв. или 1*26,28*82/100 + 1*25,08 + 

1*95*82/100+1*5*82/100 = 21,55 + 25,08 + 77,9 + 4,1 

- За чистота на обществените места е 28,00 лв. или 20 000*1,4/1000 

Общ размер на таксата е 65,17 + 107,09 + 28,00 = 237,75 лв.  

 

От изнесеното до тук Ви предлагам да обсъдите и приемете следното  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. от ЗМСМА, чл. 66 

ал.3, т.2 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17 и чл.18, ал.9 от 

Наредбата за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Калояново , 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава план – сметката за необходимите разходите по подържането на  

чистота на територията на Община Калояново за 2022 г., както следва: 
1.1. Разходи от такса битови отпадъци -   1000509,44 

в това число: 

 1.1.1. За сметосъбиране и извозване на ТБО -   343 746 лв. 

 1.1.2. За поддържане и експлоатация на депа за ТБО -  487 763,44 лв. 

 1.1.3. За поддържане чистота на обществени места -  169 000 лв. 

 1.2. Приема план – сметките по населени места съгласно Приложение № 1. 

2.  Определя базата за изчисляване на такса битови отпадъци, както следва: 

2.1. За физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимия имот.   

2.2. За юридически лица: 

2.2.1. За жилищни имоти – промил върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

2.2.2. За нежилищни имоти - промил върху по-високата стойност между отчетната 

или данъчна  оценка на недвижимия имот.   

 3. Определя промила за такса за битови отпадъци по населени места и видове 

такси, съгласно приложение № 2 

4. На основание чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от 

същия закон, приема размера на таксата за лицата подали декларации по чл. 18, ал. 

5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Калояново, както следва: 

4.1.  За сметосъбиране и извозване на ТБО с контейнер тип “ Бобър 1,1 м3 ” 

еднократно  - 10,14 лв. 



4.2. Размера на таксата за подържане и експлоатация на депа за ТБО: 

- на тон депониран отпадък – 26,28 лв.  

- на тон сепариран отпадък – 25,08 лв. 

- отчисления съгласно Закона за управление на отпадъците: по чл. 60, ал. 2 – 5,00 

лв. на тон отпадък и по чл. 64, ал. 1 – 95,00 лв. на тон отпадък  

4.2.1. Определя количество отпадък за 1 брой контейнер на 125 ( Словом: Сто 

двадесет и пет ) килограма.  

4.3. Размера на таксата за подържане чистотата на обществените места се 

определят на основание т. 2. и т. 3. 

5. Определя методиката за изчисляване на таксата по т. 4: 

5.1. Определяне на количеството генериран битов отпадък става по формулата: 

Кбо = Бк * 125 

Където:  

Кбо – е заявеното количеството битов отпадък ; 

Бк - е броя на контейнерите необходими за извозването на битовия отпадък. 

5.2. Таксата за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци се изчислява по 

формулата:  

Тси = Бк * 10,14 

Където: 

Тси - е такса за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци;  

Бк - е заявения брой на контейнерите; 

10,14 - е цената на еднократно извозване на контейнера с ДДС. 

5.3. Таксата за депониране на битовия отпадък се изчислява по формулата: 

 Тд=(Кбо*26,28)*82%+Кбо*25,08+(Кбо*75,00)*82%+(Кбо*5,00)*82% 

Където: 

Тд - е такса депониране битов отпадък; 

Кбо - е заявеното количеството битов отпадък .; 

26,28 – цената на тон депониран битов отпадък с ДДС; 

25,08 - цената на сепариране на тон битов отпадък с ДДС;  

82% - е, че в резултат на извършена сепарация, се получава 18 % полезен отпадък 

от заявеното количество на битовите отпадъци; 

95,00 - е размера на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците;  

5,00 - е размера на отчисленията по чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците 

5.4. Таксата за поддържане чистотата на обществените места се изчислява по 

формулата: 

Тчом = Он * Пчом 

Където: 

Тчом - е таксата за поддържане чистотата на обществените места;  

Он – база за изчисляване на таксата ; 

Пчом - промила определен за съответното населено място за чистота на 

обществените места по т.3. 

5.4. Годишната такса се изчислява по формулата: 

Тбо = Тси+Тд+Тчом 

Където: 

Тбо – е годишния размер на таксата за битови отпадъци; 

Тси - е такса за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци;  

Тд - е такса депониране битов отпадък; 

Тчом - е таксата за поддържане чистотата на обществените места;  

6. Определя щатна численост за дейност ” Чистота” за 2022 г.– 9,5 броя, 

разпределени по села както следва: 



6.1. За селата Калояново, Дълго поле, Житница, Ръжево Конаре – по 1 щатна 

бройка. 

6.2. За селата Песнопой, Дуванлий, Главатар, Ръжево, Сухозем, Отец Паисиево, 

Горна Махала, Долна Махала, Бегово, Черноземен и Иван Вазово – по ½ щатна бройка. 

 

 

Срок: Приемане бюджета на Община 

Калояново за 2022 г. 

Отг. Виктория Михайлова  

 

 

С уважение: /п/ 

Виктория Михайлова 

Кмет на Община Калояново 

 

Изготвил: /п/ 
Стоян Папазов 

Н-к отдел “ БФУС “ 


