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 ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка на разходите на община Ружинци за 

извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера 

на такса за битови отпадъци за 2021 г. 

 

 Уважаеми дами и господа съветници,  

 

Съгласно чл.66. ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет следва да определи таксата за битови 

отпадъци за 2021 г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

а) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им: 

б) 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 н 64 от Закона за управление на отпадъците; 

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

населените места, предназначени за обществено ползване. 

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 

и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети 

предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното: 

Изискването на Закона за местните данъци и такси е, таксата за битови отпадъци да се 

определя според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основа, определена 

от общинския съвет. 

Съгласно чл.67 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, 

които възпрепятстват този принцип, Общинският съвет може да приеме други основи, на база 

на които да се определя размера на таксата. Към настоящия момент не е налична база и 

методология за определяне размера на такса битови отпадъци въз основа на количеството им. 

При действащата на територията на община Ружинци система за събиране на отпадъци, 

точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно 

само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните 

съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за 

отпадъци са персонални за всяко домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от 

населението на общината е организирано чрез съдове за групово ползване. В определени точки 

на територията на населеното място са разположени определен брой съдове с различен обем, 

които се ползват от домакинствата в района. При групово ползване на съдовете за смет освен 

домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти. При това 

положение не може да бъде определен обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател. 

 



Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на 

основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба от 

Общински съвет Ружинци. В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена 

съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба. 

Предвид тези обстоятелства план-сметката за чистотата за 2021 г. е разработена на база 

досегашната основа, 

• За жилищни имоти на физически и юридически лица – данъчната оценка на имотите 

• За нежилищни имоти на физическите лица – данъчната оценка, а за юридическите лица – 

по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите. 

Мотивите данъчната основа да се определя по този начин се дължи на това, че при 

действащата система на сметосъбиране не е възможно отчитането на количеството отпадъци 

генерирано от всяко отделно домакинство или лице. В тази връзка е невъзможно определянето 

на таксата според генерирано количество отпадък. 

Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена, както следва: 

І. По отношение на разходната част:  

В план сметката за 2020 г., бяха одобрени разходи в размер на 75000 лв.  

Общо изразходвани средства за сметосъбиране и сметоизвозване към 31.11.2020 г. са 

35314 лв. 

За отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО към 31.11.2020 г. са 37314 лв., при отчисления 

по чл. 64 в размер на 95 лв./т. до м. Март и 69 лв./т. от м.Април. 

Събрани и извозени на Регионално депо – Видин към 31.11.2020 г. са 519 тона отпадъци.  

До края на 2020 г. се очаква общо разходите за дейността да достигнат до 79 000 лева, и 

достигане на събрани и извозени отпадъци в размер на около 540 т., при планирани 400 т. за 

годината, дължащо се на увеличение на събраните и депонирани битови отпадъци.  

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. 

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им.  

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване сме предвидили средства в размер 

на 84 000 лв.  

Средствата са изчислени на база прогнозен размер на събрани и извозени отпадъци за 

2021 г. в размер от 540 т.  

          Обслужването на населението се извършва със сметосъбиращ автомобил MERCEDES 

BENZ 2527 и ще става два пъти в месеца, като ще се обхващат всички населени места с 

извозване на отпадъците на Регионално депо - Видин.   

          Разхода на километър на сметосъбиращия автомобил, включващ всички, застраховки, 

гориво и др. е в размер на  2,16 лв./км.  

          Общо километрите за едно почистване във всички населени места и извозване на 

отпадъците до Регионално депо – Видин са 456 км. 

          Такса за депониране на тон битови отпадъци на Регионално депо – Видин е 25,80 лв., 

съгласно Договор с ОП „Регионлно депо за битови отпадъци- Видин”, планираните разходи за 

2021 г. са в размер на 13932 лв. 

          Необходими средства за дейността за 12 месеца, при планирано два пъти в месеца 

извозване на битови отпадъци, са както следва: 

 - 10944 км. х 2,16лв.  = 23639,04 лв.; 

2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по 

чл.60 и чл.64 от ЗУО. 

 Община Ружинци извозва отпадъците на Регионално депо – Видин. 

Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са  

- по  чл. 60 от  ЗУО - такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез 

депониране всеки собственик на депо чрез предоставяне на обезпечение, покриващо бъдещи 

разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 2,55 

лева/тон. 



- по чл. 64 от ЗУО - такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско 

депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци по отчисления в размер и ред, 

определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 82 лева/тон за 2021 година. 

В тази връзка отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, които следва де се превеждат на 

РИОСВ Монтана ще са в размер съответно на 1377 лв. и 44280 лв. или общо 45657 лв.  

 3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  

Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на 

нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че непосредствено след 

почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират недобросъвестни граждани 

които отново изхвърлят отпадъци. В тази връзка, за почистване на нерегламентираните 

сметища сме предвидили средства в размер на 772 лв. за работа на Багер товарач KOMATSU 

WB93 R-2  на общината. 

 ІІ. По отношение на приходната част:  

В план сметката за 2020 г., бяха одобрени прихода от таксата за битови отпадъци в 

размер на 75 000 лв. Приходите от такса към 31.11.2020 г. са 54064 лв.  

Очаква се приходите да достигнат 60 000 лв.  

 

 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 Г. 

 През 2020 г. се наблюдава драстично намаляване на платената такса битови отпадъци, 

събираемостта,, което е може би в резултат на безпрецедентната пандемична ситуация в страната. 

През 2021 г. за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците следва да бъдат 

осигурени средства в размер на 84000 лв.  

Планираната събираемост и очаквани приходи от такса битови отпадъци без тя да бъде 

променяна през 2021 г. е тя да достигне до 70000 лв. 

С оглед на извънредната епидемиологична обстановка и в условията на криза, 

произтичаща от разпространението на COVID-19, предлагаме да не се увеличава размера на такса 

битови отпадъци, а общината да покрива със собствени средства част от разходите на план 

сметката.  

С оглед обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, 

обезвреждането им в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване и имайки в предвид, че приходите от такса битови отпадъци не биха могли 

да покриват разходите и общината следва да дофинансира тази дейност със собствени приходи, 

предлагаме размера на таксата да бъде определен при условията на чл. 8, ал. 3 от Закона за 

местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може и да не 

възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато 

общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай 

разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 9, чл. 21, ал. 1, чл. 66 -- чл. 71 

от ЗМДТ, чл. 14 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на община Ружинци, предлагам Общинския съвет да вземе следното,  

 

РЕШЕНИЕ: 

 1. Одобрява план – сметка за необходимите разходите за управление на отпадъците за 

2021 г., включваща разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на 

битовите отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за всички населени 

места в размер на 84 000 лева, както следва: 

№ 

по 

ред 

ПОКАЗАТЕЛИ Сума 

/лева/ 

Такса /промили/ 

Жилищни, 

нежилищни и 

вилни имоти на 

граждани и жил. 

имоти на фирми 

Нежилищн

и имоти на 

фирми 

1 2 3 4 5 

І. Приходи /лв./ 84 000 - - 



1 Такса битови отпадъци (ФЛ и  ЮЛ) 70 000   

2 Дофинансиране 14 000   

ІІ. Разходи /лв./ 84 000 - - 

1. Събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

37 571 1,25 2,00 

2. 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, вкл. 

по чл. 60 и 64 от ЗУО. 

45 657 1,32 2,97 

3. Почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места 

предназначени за обществено ползване 

772 0,03 0,03 

ІІІ. ОБЩО /приход=разход/ 84 000  2,60 5,00 

 

2. Превишението на разходите над приходите от такса за битови отпадъци за 2021 г., да  

се покрият от други общински приходи. 

 

3.  Определя основа за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци да бъде 

данъчната оценка на имотите за физическите лица и по–високата от данъчната оценка и 

отчетната стойност на активите (земя, сгради) за юридическите лица в промили за 2021 година 

за всички населени места в общината:  

 3.1. Определя такса за битови отпадъци за жилищни, нежилищни и вилни имоти на 

граждани и жилищните имоти на предприятията във всички населени места от общината за 

2021 г. в размер на 2,60 промила върху данъчната им оценка. По видове услуги същата да се 

разпределя както следва: 

- сметосъбиране и сметоизвозване     1,25 промила 

 - поддържане, експлоатация, закриване и  

мониторинг на депата за битови отпадъци   1,32 промила 

- чистота на териториите за обществено ползване   0,03 промила 

 3.2. Определя такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията за 2021 

г. в размер на 5,00 промила върху по – високата от данъчната оценка и отчетната стойност на 

активите (земя, сгради). По видове услуги същата да се разпределя както следва: 

- сметосъбиране и сметоизвозване     2,00 промила 

 - поддържане, експлоатация, закриване и  

мониторинг на депата за битови отпадъци   2,97 промила 

 - чистота на териториите за обществено ползване   0,03 промила 

МОТИВИ: Правни основания чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ. Фактически основания 

обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в 

депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

и имайки в предвид, че приходите от такса битови отпадъци не биха могли да покриват 

разходите и общината следва да дофинансира тази дейност със собствени приходи.  

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ: ………………. 

/Александър Александров/ 

 

Изготвил: 

Директор “СА“(Е. Евтимов)   



 

МОТИВИ 

 

ПО ЧЛ.28, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

КЪМ ПЛАН – СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 НА ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 Г. 

 

1.Причини, които налагат приемането 

В изпълнение на чл. 62 до чл. 71а от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасяме 

за разглеждане и приемане План-сметка за определяне на разходите за дейностите  по 

събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на 

битовите отпадъци, за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

територията на Община Ружинци за 2021 година. В план-сметката са предвидени всички 

необходими разходи за услугите по сметосъбиране, транспортиране и депониране на битовите 

отпадъци. Предвидени са и задължителните разходи за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците.  

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на 

основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба от 

Общински съвет Ружинци. В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена 

съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба. 

Предвид тези обстоятелства план-сметката за чистотата за 2021 г. е разработена на база 

досегашната основа, 

• За жилищни имоти на физически и юридически лица – данъчната оценка на имотите 

• За нежилищни имоти на физическите лица – данъчната оценка, а за юридическите лица 

– по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите. 

Мотивите данъчната основа да се определя по този начин се дължи на това, че при 

действащата система на сметосъбиране не е възможно отчитането на количеството отпадъци 

генерирано от всяко отделно домакинство или лице. В тази връзка е невъзможно определянето 

на таксата според генерирано количество отпадък. 

На основание чл. 67, ал. 7 от Закон за местните данъци и такси, чл.26 от Закона за 

нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването на 

настоящия проект на „План-сметка за определяне на разходите за дейностите  по събирането, 

транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите 

отпадъци, за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО, както и за поддържане 

на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на 

община Ружинци и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 

предприятия и граждани за 2021 година“. Писмени становища, мнения и коментари могат да 

бъдат подавани в деловодството на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, 

обл.Видин. 

 

 2. Целите, които се поставят 

обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, 

обезвреждането им в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване и имайки в предвид, че приходите от такса битови отпадъци не биха 

могли да покриват разходите и общината следва да дофинансира тази дейност със собствени 

приходи, предлагаме размера на таксата да бъде определен при условията на чл. 8, ал. 3 от 

Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може 

и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, 

когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този 

случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински 

приходи. 



3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

 Прилагането на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на община Ружинци не е свързано с разходването на допълнителни средства от 

бюджета на общината. Не са необходими финансови средства за прилагането на Наредбата, 

като същата ще бъде публикувана на интернет адреса на Община Ружинци за сведение на 

всички заинтересовани лица. 

  

4. Очакваните резултати от прилагането на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на община Ружинци. 

 С приемане на изменението и допълнението на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на община Ружинци, ще се постигне 

подобряване  качеството и възстановяване на разходи на общината по предоставяните услуги. 

 

 5. Анализ на съответствние с правото на Европейския съюз. 

 Проектът на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на община Ружинци не противоречи на правото на Европейския съюз. 

  

 

 

 

 

 

 


	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - РУЖИНЦИ
	ОБЛАСТ ВИДИН
	ДО
	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ           РУЖИНЦИ
	Съгласно чл.66. ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет следва да определи таксата за битови отпадъци за 2021 г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
	а) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:
	б) 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....
	в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
	При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. При анализа на дейността на Регионалното депо са взети предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците.
	Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното:
	• За жилищни имоти на физически и юридически лица – данъчната оценка на имотите
	• За нежилищни имоти на физическите лица – данъчната оценка, а за юридическите лица – по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите.
	Мотивите данъчната основа да се определя по този начин се дължи на това, че при действащата система на сметосъбиране не е възможно отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко отделно домакинство или лице. В тази връзка е невъзможно определ...
	Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена, както следва:
	І. По отношение на разходната част:
	До края на 2020 г. се очаква общо разходите за дейността да достигнат до 79 000 лева, и достигане на събрани и извозени отпадъци в размер на около 540 т., при планирани 400 т. за годината, дължащо се на увеличение на събраните и депонирани битови отпа...
	ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г.
	1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
	За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване сме предвидили средства в размер на 84 000 лв.
	Средствата са изчислени на база прогнозен размер на събрани и извозени отпадъци за 2021 г. в размер от 540 т.
	2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
	Община Ружинци извозва отпадъците на Регионално депо – Видин.
	В тази връзка отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, които следва де се превеждат на РИОСВ Монтана ще са в размер съответно на 1377 лв. и 44280 лв. или общо 45657 лв.
	3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
	ІІ. По отношение на приходната част:

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 Г.
	През 2020 г. се наблюдава драстично намаляване на платената такса битови отпадъци, събираемостта,, което е може би в резултат на безпрецедентната пандемична ситуация в страната.
	През 2021 г. за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците следва да бъдат осигурени средства в размер на 84000 лв.
	Планираната събираемост и очаквани приходи от такса битови отпадъци без тя да бъде променяна през 2021 г. е тя да достигне до 70000 лв.
	С оглед на извънредната епидемиологична обстановка и в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, предлагаме да не се увеличава размера на такса битови отпадъци, а общината да покрива със собствени средства част от разходите на ...
	С оглед обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и имайки в предвид, че приходите от такса битови отпадъци не б...
	На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 9, чл. 21, ал. 1, чл. 66 -- чл. 71 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Ружинци, предлагам Общинския съвет да вземе ...


