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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  - 
 

ПЛАН – СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО 
СЪБИРАНЕТО, ИЗВОЗВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2023 Г. 
  

 
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани 
лица, че открива производство по издаване на общ административен акт: План – 
сметка за приходите и  разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа 
или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 
2023 г.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на решение за приемане 
на План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места на Община Лясковец през 2023 г. и с Доклада на Кмета на Община Лясковец, 
които са достъпни на официалната интернет страница на общината - 
www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. 

В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 
страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно 
проекта на План – сметка за приходите и  разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места на Община Лясковец през 2023 г.  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна 
на заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да 
бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и 
услуги на Община Лясковец, находяща се  на пл. „Възраждане“ № 1 в гр. Лясковец.  

 
На основание чл. 66, ал. 2 от АПК Ви представяме следните съображения за 

издаване на План – сметка за приходите и  разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Лясковец през 2023 г.  
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Съображения за издаване на общия административен акт - План – сметка за 
приходите и  разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 
2023 г.: 

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 7 от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет Лясковец (наредбата) 
таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
чистота на териториите за обществено ползване. По силата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 
10 от наредбата, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение 
на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка и включва следните дейности: 
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. 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; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 

План – сметка за приходите и  разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Лясковец през 2023 г. е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, 
доколкото същата има еднократно правно действие и с нея се засягат права, свободи и 
законни интереси на неопределен брой лица - собственици на имоти, попадащи на 
територията на Община Лясковец. В Раздел II на Глава Пета от АПК законодателят е 
въвел правила, имащи за цел даване публичност и възможност за участие на адресатите в 
процеса по издаването му, в изпълнение на които Община Лясковец приема предложения 
и становища относно проекта на План – сметка за приходите и  разходите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 
и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места на Община Лясковец през 2023 г., в едномесечен срок от публикуване на 
настоящото обявление на интернет страница на общината. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 
 
 

ДОКЛАД 
ОТ 

ОТ Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА – 
 КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за приходите и разходите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 
и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места на Община Лясковец през 2023 г. и утвърждаване размера на таксата за битови 
отпадъци в Община Лясковец  за 2023 г. 

 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

 В изпълнение на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 10 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цените на услугите в  
Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ (наредбата), внасям за разглеждане, 
одобряване на План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Лясковец през 2023 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в 
Община Лясковец  за 2023 г. 

 
 I. Правно основание 
 
 Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на таксата за битови отпадъци за всяко 

задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне 
на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. 

 При изготвяне на настоящото предложение е съобразено отложеното действие на 
разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
(обн., ДВ, бр.101 от 2013 г ., изм.,бр.105 от 2014 г., бр.95 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр.88 
от 2017 г. и бр.98 от 2018 г.), във връзка с разпоредбите на § 15 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците (обн., ДВ, бр.14 от 2021 г.), където бяха направени промени, регламентиращи 
че този ред за определяне на такса битови отпадъци ще влезе в сила от втората година, 
следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния 
фонд в Република България през 2021 г. 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистота на териториите за 
обществено ползване, са регламентирани в глава Трета, раздел І от ЗМДТ.  

При определяне на таксата за извършване на услугите са взети предвид 
изискванията на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ.  
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Разработената за 2023 г. План - сметка е в съответствие със ЗМДТ и Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

При анализа на дейността на Регионалната система за управление на отпадъците, 
находяща се в с. Шереметя,  са взети предвид изискванията на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО).  

 
II. Организация на дейностите 

 
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на Община 

Лясковец и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Лясковец се 
осъществяват от „Декра Строй” ЕООД в качеството му на изпълнител по Договор за 
обществена поръчка № 00137-2022-0001/11.04.2022 г., със срок за изпълнение 48 месеца, 
изтичащ на 10.04.2026 г. 

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща 
контейнери „Бобър” с обем 1100 л, пластмасов контейнер тип „Бобър” 1100 л, кофи тип 
„Мева” 110 л, пластмасови кофи с обем  120 л, пластмасови кофи с обем 240 л, съдове за 
„Сгурия и пепел”. 

Съдовете са разположени на територията на Община Лясковец, както следва: 
 

                                                                                                             Таблица 1 

№ 
по  
ред 

Населено място 

Налични съдове за смет  

Контейнер 
тип 
„Бобър” 
1100 л. 

Пластмасов 
контейнер 
тип 
“Бобър” 
1100 л 

Пластма-
сови  кофи 
240 л. 

Пластма-
сова   
кофа 120 
л. 

Кофи 
тип 
„Мева”  
110 л. 

 
съдове за 
„Сгурия и 
пепел” 

1 гр. Лясковец 315 34 0 100 540 100 

2 с. Джулюница 25 0 0 0 825 0 

3 с. Козаревец 5 25 580 0 0 0 

4 с. Добри дял 150 0 0 0 0 0 

5 с. Драгижево 120 0 0 0 0 0 

6 с. Мерданя 90 0 0 0 0 0 

  ОБЩО: 705 59 580 100 1365 100 

 
Събрания битов отпадък се транспортира до Регионалната система за управление 

на отпадъците в с. Шереметя, общ. Велико Търново. 
Дейностите по обработка на депонирания отпадък в Регионалната система за 

управление на отпадъците в с. Шереметя се извършват въз основа на подписан Договор за 
възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 68, 
ал. 1 от ППЗОП с ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2021” – гр. София. 

Общият брой на специализираната техника с компресиращи устройства, с която 
през 2023 г. ще се събират отпадъците е 3 бр. Общата вместимост на автомобилите е 58 
м3. 

Зоните и честотата за сметосъбиране по населени места са определени със Заповед 
№ 2147/26.10.2022 г. на Кмета на Община Лясковец, съгласно изискванията на чл. 63 от 
ЗМДТ.  

От 27.11.2020 г., по силата на сключен договор между Община Лясковец и 
дружество  „Еко Партнърс България” АД, с който дружеството се ангажира да организира 
за своя сметка система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
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общината, е в действие разделно събиране на отпадъците. В рамките на договора е приета 
Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на 
територията на Община Лясковец, според която система за разделно събиране на 
отпадъците ще се изгради в три населени места от общината, а именно: гр. Лясковец, с. 
Добри дял и с. Джулюница. Според броя на жителите на тези три населени места, 
програмата предвижда да се разположат по 33 бр. жълти и зелени контейнера, като от тях 
по 25 броя от двата вида ще са разположени в гр. Лясковец, по 5 бр. от двата вида ще са 
разположени в с. Джулюница и по 3 бр. от двата вида  - в с. Добри дял. Разполагането на 
контейнерите е планирано да е на два етапа: първи етап - за гр. Лясковец, втори етап - за с. 
Джулюница и за с. Добри дял. 

Към момента е изпълнен само първи етап от програмата, като на територията на гр. 
Лясковец са разположени 50 бр. цветни контейнери. Предвидено е честотата на 
обслужване на цветните контейнерите в гр. Лясковец да е два пъти месечно, а в селата  - 
веднъж месечно. Поради малкият брой съдове, малката честота на обслужване и 
недостатъчната култура и мотивация на населението за разделно събиране, качеството на 
разделното събиране все още не е на нивото, което да го прави ефективно. Голяма част от 
отпадъците, които се изхвърлят в жълтите и зелените контейнери са негодни за  
рециклиране. След сепариране на разделно събраните отпадъци, негодните за 
рециклиране се транспортират за депониране до Регионалната система за управление на 
отпадъците и за тях се заплаща съответната цена за обработка.  

На 04.08.2021 г. Община Лясковец е подписала Договор за сътрудничество, 
одобрен с Решение № 295/07.07.2021г. на Общински съвет Лясковец, с „Текстилно 
рециклиране” АД – гр. София, което се задължава да организира за своя сметка на 
територията на Община Лясковец система за разделно събиране, рециклиране и/или 
оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, образувани на територията на 
общината. На базата на това споразумение предстои разполагане на контейнери за 
събиране на описаните отпадъци. 
 
 По приходната част на План - сметката: 
 Към 31.10.2022 г. от такса „Битови отпадъци“ са събрани 990 794 лв., съставляващи  
75,14% изпълнение на планираните приходи за 2022 г. 
 
 По разходната част на План - сметката: 
 Разходите за предоставените услуги за 2022 г. са в размер на 1 126 590,02 лв., в т.ч.: 
 - за дейностите, осъществявани от „Декра Строй” ЕООД – 690 470,16 лв.; 
 - за услугите по обработка на отпадъците от Регионалната система за управление на 
отпадъците в с. Шереметя – 265 999,68 лв.; 
 - за закупуване на съдове – 5 760,00 лв.; 
 - за „Работник чистота” по кметствата на Община Лясковец – 36 481.54 лв.; 
 - за ДДС – 122 017.48 лв.; 
 - за Регионално сдружение на управление на отпадъците (РСУО) – 5 861,16 лв.  
 До 31.10.2022 г. количеството битови отпадъци, транспортирани за обработка в 
Регионалната система за управление на отпадъците в. Шереметя е 6 123 тона.  
 
 III. Формиране и финансова обосновка на План - сметката 
 
 Предложеният проект на План - сметка включва планираните разходи за битови 
отпадъци през 2023 г. за гр. Лясковец и всички населени места от общината и е изготвен 
на база отчет за десетмесечието на 2022 г.  
 На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 10 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
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чл. 9 от ЗМДТ, предложеният проект на План - сметка включва необходимите разходи за 
следните дейности: 
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и 
други; 
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им -  услуга по чл. 66, ал 1, т. 2 от ЗМДТ; 
 3. 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  -  услуга по чл. 66, 
ал. 1 т. 3 от ЗМДТ; 
 4. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 
предназначени за обществено ползване - услуга по чл. 66, ал. 1 т. 4 от ЗМДТ. 

Таксата за битови отпадъци е целева такса и същата следва да покрива разходите 
по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Лясковец. 

Разходите по План-сметката за ТБО за 2023 г. са 1 552 988,19 лв.  
Спазено е 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 - сметката за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници 
на финансиране. 

Включени са и всички неразплатени разходи по предоставените услуги по чл. 62 от 
ЗМДТ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 

Таксата е определена в годишен размер за всяка дейност, включваща необходимите 
разходи за:  
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други – 10 000,00 лв.; 
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им - за услугата по чл. 66, ал 1, т. 2 от ЗМДТ -  
планираните разходи са в размер на 888 487,54 лв., в това число за: 
 - за 2020 г. - 16 373,65 лв.; 
 - за 2021 г. - 109 371,86 лв.; 
 - за 2022 г. - 167 422,80 лв.; 
 - за 2023 г. - 496 099,36 лв.; 
 - ДДС по фактури за 2023 г. - 99 219,87 лв.  
 Голяма част от разходите се формира от събирането и извозването на големи 
количества едрогабаритни отпадъци и зелена маса, която се генерира на територията на 
цялата община, както и от ликвидирането на нерегламентирани сметища и депониране на 
строителни отпадъци на нерегламентирани места. 
 3. 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 
66, ал. 1 т. 3 от ЗМДТ – планираните разходи са в размер на 367 696,65 лв., в това число за:  
 - за 2023 г. - 300 000,00 лв.; 
 - ДДС по фактури за 2023 г. - 40 500,00 лв. 
 - за Регионално сдружение за управление на отпадъците - 27 196,65 лв. 
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – за услугата по 
чл. 66, ал. 1 т. 4 от ЗМДТ – планираните разходи са в размер на 286 804,00 лв., в т.ч. за: 
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  - за 2022 г. - 36 708,00 лв. за гр. Лясковец; 
  - за 2023 г. - 201 096,00 лв. за гр. Лясковец; 
  - за 2023 г. - 49 000,00 лв. за кметствата от Община Лясковец. 
 След направен финансов анализ на извършваните от Община Лясковец дейности по 
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината, се установява голям дисбаланс между приходите от такса 
„Битови отпадъци“ (ТБО) и направените разходи за тези дейности. Това се дължи както 
на недостатъчният размер на промила за облагане на задължените лица, на ниската 
данъчна оценка на имотите на територията на общината, която е базисна основа при 
определяне на такса „Битови отпадъци“ към настоящият момент и нередовното плащане 
на таксата от задължените лица, особено в някои населени места. Дори и при сто процента 
събираемост на облога за 2023 г., тези приходи не покриват одобрените разходи по 
приетата с решение на Общински съвет Лясковец План - сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 
текущата година. За разходите по План - сметката се разчита и на приходи от стари 
несъбрани вземания - недобори. За събирането на голяма част от тях се използват 
законови процедури за принудително събиране по ДОПК, но процедурите продължават 
във времето извън бюджетната година, през която са направени разходите по услугата 
 Въпреки предоставените възможности на задължените лица за плащане на 
дължимите такси по различни начини: на каса, по банков път, с пощенски запис, по 
интернет и чрез офиси на „Изипей“, както и образуваните дела за принудително 
изпълнение, приходите от ТБО получени през годината не са достатъчни да покрият 
основните разходи по План - сметката и недостигът на средства с всяка изминала година 
се увеличава.  
 В резултат на този дисбаланс между приходите от такса „Битови отпадъци“ и 
направените разходи за тези дейности, фактическото финансово състояние по отношение 
на неразплатените разходи по Дейност „Чистота” към 31.10.2022 г. е следното:                                
                                                                                                           

                                                                                           Таблица 2                  
                                  "Декра Строй " ЕООД  ‐ неплатени  фактури

                2020 г.                 2021 г.                 2022 г.

населено място месеци сума месеци сума месеци сума Общо
Лясковец 2 83749.28 83749.28

Джулюница 3 10946.65 12 56430.55 12 59931.40 127308.60

Козаревец 2 5159.52 5159.52

Добри дял 3 5427.00 12 21687.90 12 22716.00 49830.90

Драгижево 12 18921.60 12 19814.40 38736.00

Мерданя 12 12331.81 12 12760.20 25092.01

Всичко 6 16373.65 48 109371.86 52 204130.80 329876.31                 
 
 IV. Начин на определяне на годишния размер на таксата 

 
Последната промяна на чл. 67 от ЗМДТ, касаеща основата, върху която се определя 

таксата за битови отпадъци, е обнародвана в ДВ., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г., 
съгласно която законът влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща 
публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в 
Република България през 2021 г. Министерският съвет следва да приеме наредба, с която 
да утвърди образец и ред за изготвяне на план-сметката до 31 март на годината, следваща 
публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в 
Република България през 2021 г.  
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Предвид тези обстоятелства, План - сметката за чистотата за 2023 г. е разработена 
на база досегашната основа, определена от Общински съвет Лясковец, съгласно Наредбата 
за определянето и администрирането на местните  такси и цените на услугите в  Община 
Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. Спазени са изискванията на действащите в момента ал. 
1 и ал. 2 на чл. 67 от ЗМДТ – таксата за битови отпадъци да бъде определена въз основа на 
количеството битови отпадъци или пропорционално върху основа, определена от 
общинския съвет.  

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ,   
предвижда, че размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основата на промил 
върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната 
оценка и отчетната стойност на имотите на предприятията, като по силата на ал. 2 
предприятията могат да подават декларация за определяне такса за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване” в Община Лясковец, като в този случай размерът на 
таксата за битови отпадъци се определя на основата в левове според количеството на 
битовите отпадъци. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на 
битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината 
честота за извозването им. 

Декларацията за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството и за 
частично освобождаване от такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и 
сметоизвозване, е публикувана на официалната интернет страница на общината в раздел 
„Услуги“ - „Административно обслужване“ - „Допълнителни бланки“ и е общодостъпна. 

 
V. Поставени цели 

 
 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 2023 г.  
 
 VI. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на План -
сметката 
 

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План - сметка за 
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на Община Лясковец за 
2023 г. се осигуряват от целеви приходи от такса „Битови отпадъци“. Контролът по 
прилагането на План - сметката се осъществява от определени за това служители в 
общинска администрация на Община Лясковец, в рамките на техните задължения.  
 
 Приложение:  

1. Предложение за приемане на План – сметка за приходите и разходите по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Лясковец и утвърждаване размера на таксата за битови 
отпадъци в Община Лясковец за 2023 г. и отчет на план-сметката за 2022 г. с приложения 
- Приложение 1 и Приложение 2.  

2. Протокол за постъпилите  писмени предложения или възражения. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 

 
ПРОЕКТ! 

 
 
  

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЛЯСКОВЕЦ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА – 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за приходите и разходите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 
и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места на Община Лясковец през 2023 г. и утвърждаване размера на таксата за битови 
отпадъци в Община Лясковец  за 2023 г. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В „Държавен вестник“ - бр. 14 от 17.02.2021 г., е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците. С § 15 oт Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците са направени изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), по 
силата на които измененията, касаещи определянето на таксата битови отпадъци ще 
влязат в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от 
преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. С 
обнародваните в ДВ бр. 14 от 17.02.2021 г. изменения на ЗМДТ са направени изменения и 
в § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., 
бр. 95 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 88 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.), като думите „31 
декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември на годината, следваща публикуването на 
резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 
през 2021 г.“ и текстът придобива следната редакция: 

„§ 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 
2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - 
ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 
01.01.2019 г., изм. - ДВ., бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Законът влиза в сила от 
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1 януари 2014 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 31 декември на годината, 
следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния 
фонд в Република България през 2021 г.“ 

Така в случая, с тази законодателна промяна е прието отложено влизане в сила на § 
6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, изменящ 
разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, съгласно която 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 (в сила от 31 декември на годината, 
следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния 
фонд в Република България през 2021 г.). 

Предвид тези обстоятелства, План - сметката за приходите и разходите по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Лясковец през 2023 г., е разработена на база досегашната 
основа, определена в чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

По силата на чл. 62 от ЗМДТ и чл. 7 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно 
чл. 9 от ЗМДТ (Наредбата) таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
чистота на териториите за обществено ползване.  

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 10 от наредбата План - сметката включва 
необходимите разходи за: 
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. 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 (ЗУО); 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от наредбата предвижда, че размерът на таксата за 
битови отпадъци се определя на основата на промил върху данъчната оценка на имотите 
на гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите 
на предприятията, като по силата на ал. 2 предприятията могат да подават декларация за 
определяне такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” в Община Лясковец до 31 
октомври на предходната година, като в този случай размерът на таксата за битови 
отпадъци се определя на основата в левове според количеството на битовите отпадъци. В 
декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, 
които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за 
извозването им. 

Декларацията за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството и за 
частично освобождаване от такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и 
сметоизвозване, е публикувана на официалната интернет страница на общината в раздел 
„Услуги“ - „Административно обслужване“ - „Допълнителни бланки“ и е общодостъпна. 
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За 2023 година приходите по облог от такса „Битови отпадъци”, които ще постъпят 
в общинския бюджет по § 27-07 – такса „Битови отпадъци” от юридически лица са в 
размер на 862 140 лв. и от граждани – 692 534 лв., или всичко приход по облог от такса 
„Битови отпадъци” – 1 554 674 лв.  

Към 31.12.2022 г. неизразходваният остатък от такса „Битови отпадъци” е в размер 
на 19 482,23 лв.  

Общата стойност на плануваните приходи от такса „Битови отпадъци” и преходния 
остатък при Община Лясковец за 2022 г. е в размер на 1 574 156,23 лв. 

Разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за: 
- 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 третирането 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 в гр. Лясковец и 
населените места в общината, 
(съгласно Приложение № 1), ще са в размер на 1 552 988.19 лв. към 31.12.2023 г. 

Планов остатък към 31.12.2023 г.: 21 168,04 лв. 
 
С оглед на изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл. 
66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 10 и чл. 11 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 
Община Лясковец, предлагам Общинския съвет Лясковец да вземе следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 І. На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 
Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Лясковец одобрява План – 
сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2023 г. 
по видовете дейности, както следва:   
    
                                                                                                     ПЛАН            
 ПРИХОДИ                  -    1 574 156,23 лв. 
 І.  Приход от такса смет по облог                -    1 554 674,00 лв.  
 ІІ. Остатък към 31.12.2022 г.                                                      -         19 482,23 лв. 
  
 

ВСИЧКО РАЗХОДИ                              1 552 988,19 лв.   
 - осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – 
контейнери, кофи и други (чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ)                      - 10 000,00 лв.   
 - събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до  
инсталации и съоръжения за третирането им  
(чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ)                                            - 888 487,54 лв.  
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 - 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 ЗУО (чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ)         - 367 696,65 лв.     

- почистване на уличните платна, площадите,  
алеите, парковите и другите територии от  
населените места, предназначени за обществено ползване 
(чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ)                                                       - 286 804,00 лв.      
  
 ОСТАТЪК  КЪМ 31.12.2023 Г.                                                    -   21 168,04 лв. 
  
 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 2 от 
ЗМДТ и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, определя размерът на 
таксата за битови отпадъци на основата на промила върху данъчната оценка на имотите на 
гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на 
предприятията, за услугите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 година, както следва: 
 

 
А. За 

граждани 

Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

(чл. 66, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от ЗМДТ) 

 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 
в депа или други 

съоръжения 
(чл. 66, ал. 1, т. 3 

от ЗМДТ) 
 

Поддържане на 
чистотата на 

териториите за 
обществено 
ползване в 

населените места  
(чл. 66, ал. 1, т. 4 от 

ЗМДТ) 

Всичко 

гр. Лясковец 3.15  1.66  1.75  6.56  
с. Джулюница 6.60  1.39  0.45  8.44  
с. Козаревец  3.70  1.48  0.76  5.94  
с. Добри дял  3.83  1.45  0.35  5.63  
с. Драгижево 5.52  2.03  0.58  8.13  
с. Мерданя 5.51  2.05  0.88  8.44  

Б. За 
предприятия 

Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

(чл. 66, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от ЗМДТ) 

 

Обезвреждане на 
битови отпадъци 
в депа или други 

съоръжения 
(чл. 66, ал. 1, т. 3 

от ЗМДТ) 
 

Поддържане на 
чистотата на тери-
ториите за общест-

вено ползване в 
населените места  

(чл. 66, ал. 1, т. 4 от 
ЗМДТ) 

Всичко 

гр. Лясковец   7.21 3.79 4.00 15.00 
с. Джулюница 5.63 1.19 0.38 7.20 
с. Козаревец 4.49 1.79 0.92 7.20 
с. Добри дял 4.90 1.85 0.45 7.20 
с. Драгижево 4.89 1.79 0.52 7.20 
с. Мерданя 4.70 1.75 0.75 7.20 

                                 
 ІІІ. На основание чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 
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9 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на предприятия, в 
зависимост от вида на декларираните съдове, както следва: 
 А. Кофа „Мева”              - 3 пъти седмично        -    29 лв. за месец 
 Б. Контейнер “Бобър”     - 3 пъти седмично        -  189 лв. за месец 
  

ІV. Одобрява отчета на План – сметката за 2022 година (съгласно Приложение № 2).   
 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 

Съгласувал юрист:  
    Г. Кирилова  
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