
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 11 
 

от заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 4/17.12.2015 г. 
 
ОТНОСНО: Приемане на план – сметка и определяне размера на такса за битови  

   отпадъци за 2016 година. 
 

ДОКЛАДВА: Георги Л.Георгиев – Кмет на община Калояново  
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 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 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т     К А Л О Я Н О В О 

 

Р Е Ш И: 
 1. Утвърждава план – сметката за необходимите разходите по 

подържането на  чистота на територията на Община Калояново за 2016 г., 

както следва: 
 1.1. Разходи от такса битови отпадъци -   579 980 лв. 
в това число: 
 1.1.1. За сметосъбиране и извозване на ТБО -   224 410 лв. 

 1.1.2. За поддържане и експлоатация на депа за ТБО -  286 570 лв. 
 1.1.3. За подържане чистота на обществени места -    69 000 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, както следва: 
 3.1. За физически лица по населени места, съгласно приложение № 2. 

 3.2. За юридически лица по населени места, съгласно приложение № 3. 

 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  - 7,68 лв. 

 



 4.2. Размера на таксата за подържане и експлоатация на депа за ТБО: 
- на тон депониран отпадък – 21,48 лв.  

 - на тон сепариран отпадък – 20,28 лв. 
 - отчисления съгласно Закона за управление на отпадъците: по чл. 60, ал. 2 – 

1,20 лв. на тон отпадък и по чл. 64, ал. 1 – 36,00 лв. на тон отпадък  
 4.2.1. Определя количество отпадък за 1 брой контейнер на 150 ( Словом: Сто 

петдесет ) 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 * 150 
Където:  
Кбо – е заявеното количеството битов отпадък за 2016 г.; 
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 * 7,68 

Където: 
Тси - е такса за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци;  
Бк - е заявения брой на контейнерите; 
7,68 - е цената на еднократно извозване на контейнера с ДДС. 

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

 Тд=Кбо*21,48+Кбо*20,28/2+Кбо*36,00+Кбо*1,20 
Където: 
Тд - е такса депониране битов отпадък; 

Кбо - е заявеното количеството битов отпадък за 2016 г.; 
21,48 – цената на тон депониран битов отпадък с ДДС; 
20,28 - цената на сепариране на тон битов отпадък с ДДС;  

2 - е, че ще бъде извършена сепарация на 50 % от заявеното количество на битовите 

отпадъци; 
36,00 - е размера на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците;  

1,20 - 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 = Ои * Пчом 
Където: 
Тчом - е таксата за поддържане чистотата на обществените места;  

Ои - е базата за изчисляване на таксата съгласно т. 2; 
Пчом - е 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 2016 г. - 8 броя, 

разпределени по села както следва: 
 6.1. За селата Калояново, Дълго поле, Житница, Ръжево Конаре  – по 1 щатна 
бройка. 

 6.2. За селата Главатар, Ръжево, Сухозем, Отец Паисиево, Горна Махала, 
Иван Вазово, Дуванлий и Песнопой – по ½ щатна бройка. 

 7. Задължава Кмета на Община Калояново да внесе в Общинския съвет 

предложение за разпределение на остатъка от Такса битови отпадъци за 2015 г. 
    Срок: Приемане бюджета на Община Калояново за 2016 г. 

    Отг. Георги Георгиев  
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                / Младен Петров/ 
 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували  поименно "за"  - 11, както следва: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържа

ли се” 

 

1. Георги Илиев Тричков  “против”  

2. Живко Иванов Здравков  “против”  

3. Иван Борисов Бекиров „за“   

4. Иван Йосифов Яков „за“   

5. Йонко Иванов Вангов  “против”  

6. Йорданка Димитрова Порязова „за“   

7. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

8. д-р Младен Иванов Петров              „за“   

9. Павел Иванов Павлов  “против”  

10. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид  “против”  

11. Петър Рангелов Карадамянов  “против”  

12. Петя Иванова Павлова „за“   

13. Пламен Данчев Николов „за“   

14. Сафет Шабан Ахмед „за“   

15 Тодор Танев Димов „за“   

16. Франц Павлов Селимов „за“   

17. Христо Иванов Пищялов „за“   

 
"Против"             - 6   
“въздържал се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протколчик: 

 /В.Шахънска/  

 
Юрист ОбС Калояново: 

  /Йовка Якова/ 


