
 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА  ГОСПОДИНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР 

 

ОТНОСНО: Проект за изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на 

Община Алфатар 

  
 

         На основание  чл.21, ал.а от ЗМСМА, чл.26, ал.2 и ал.3  и  чл.28 от Закона 

за административните актове и във връзка с чл.77 ат Административно 

процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на Община 

Алфатар в 30-дневен срок, считано от 15.11.2019 г. за обсъждане, представяне на 

становища, предложения и възражения по Проекта  за изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на 

територията на Община Алфатар. 

 Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да бъдат 

подавани в деловодството на общината или на e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg. 

 

МОТИВИ 

 

към Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги  на територията на Община Алфатар 
 

(приета от Общински съвет – Алфатар с Решение №375 от 30.11.2018г., изменена и 

допълнена с Решение №388 от 31.12.2018 г.) 

 

1. Причините, които налагат приемането на изменения и целите, които те си 

поставят 
 

Измененията, които предлагаме на Вашето внимание са  свързани с такса битови 

отпадъци (ТБО). 

 

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл. 66 от Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на 

чистота на териториите за обществено ползване. 

 

С измененията в разпоредбата на чл. 67 на Закона за местните данъци и такси беше 

предвидено, считано от 01.01.2017г., размерът на таксата да се определя в левове, според 

количеството на битовите отпадъци. 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.  За целта трябваше  да бъде изготвена и приета от 

  

О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 
           тел.централа: 086/ 811 610 

 
 



Министерски съвет методика, която да дава насоки за формиране на такса битови отпадъци, в 

изпълнение на разпоредбите на чл.66 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси. И към 

настоящия момент няма изготвена и приета от Министерски съвет методика.  

В ДВ, бр.98 от 27.11.2018 г. беше обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се изменя и ЗМДТ 

и се удължава срока за влизане в сила на забраната за ползване на данъчната оценка като 

основа за определяне на такса битови отпадъци до 2022 г.    

В срок до 31.03.2021г., Министерски съвет следва да приеме наредба, съгласно която 

следва да бъдат разработени план-сметките за годината. 

 

Изследвайки възможностите за прилагане на различните способи за определяне на 

такса битови отпадъци за жилищните имоти на граждани и предприятия на територията на 

Община Алфатар, се налага изводът, че изчисляването на таксата, съобразно количеството на 

този етап е неприложимо. Този метод в община Алфатар няма практическа възможност да се 

приложи, тъй като няма възможност да се измери количеството генериран отпадък от всяко 

лице. Създаването на условия за установяване на количеството битови отпадъци генерирани 

от всеки имот по отделно е свързано със значителни разходи за цялостна технологична 

промяна и администриране, както и за провеждане на ефективен контрол.  

 

На основание гореизложеното Община Алфатар в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар не 

предвижда изменение в начина на определяне на таксата за битови отпадъци през 2020 г.  

За компонентите (сметосъбиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации; 

почистване на територии за обществено ползване) ТБО ще се изчислява, както следва: 

за жилищни имоти на физически и юридически лица и нежилищни имоти на физически лица 

 в промил, пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика 

за нежилищни имоти на юридически лица 

 в промил, пропорционално върху по-високата от данъчната  и отчетната стойност на 

активите (земя  и сгради)  

 

На основание Наредба № 7 от 19.12.2013 г., изменена с ДВ, бр.7 от 20.01.2017 г. за реда 

и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани 

при депониране на отпадъци, отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО,  за 2020 г. и всяка следваща 

година се определят в размер на 95 лв./т., при 57,00 лв.за 2019 г., 45,00 лв. за 2018 г. и 40,00лв. 

за 2017г.  

 Въпреки направените предложения към МОСВ от НСОРБ за преразглеждане и 

съответно намаляване на размера на отчисленията  от 01 януари 2020 г., размерът е запазен. 

 

Отчисленията по чл.60 от ЗУО (за рекултивация и следексплоатационни грижи), се 

определят в размер на 9,00 лв. на основание Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци и Решение №600/27.06.2013г. на Общински съвет - Силистра.  

 

Размерът на отчисленията посочени по-горе е скочил от 2012 г. в няколко пъти. 

Същевременно размера на такса „битови отпадъци” в общината не беше  променян от 2014 г. 

до 2017 г.  

През м.декември 2017 г. беше предложена такава промяна за 2018 г., която на сесия на 

ОбС  не се прие в размера, който беше предложен.  

През м.декември 2018 г., беше предложена промяна за 2019 г., която също не се прие в 

размера, който беше предложен.  

След анализ на извършените разходи за дейността  през 2019 г. и планираните в план- 

сметката за 2020 г., считаме, че се  налага отново да предложим увеличение, достигайки 

размера на предложението от 2018 г.   

Промяната, която предлагаме на Вашето внимание е в частта Такса за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации и тяхното третиране за 

всички населени места в община Алфатар и Такса за поддържане на чистотата на териториите 

за  обществено ползване в община Алфатар, където и разходите са по-големи. 



 

За  2020 г. освен увеличеният размер на отчисленията са увеличени и разходите за 

текуща издръжка на дейността, а именно: за ФРЗ и осигуровки към нея; за горива; за 

материали и текущи и основни ремонти на техниката, която е доста амортизирана.  

 

 
2. Цел на Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги  на територията на Община Алфатар 

Целта е с увеличаване на средствата за финансиране на разходите по план - сметката за 

дейност „Чистота”, в частта Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации и тяхното третиране за всички населени места в община Алфатар и 

Такса за поддържане на чистотата на териториите за  обществено ползване в община Алфатар. 

 

3. Очаквани резултати:   
Очакваните резултати са свързани с осигуряване на едно по-справедливо разпределяне 

на тежестта между физически и юридически лица, с което считаме, че ще бъде постигната  по-

голяма събираемост и не на последно място увеличаване на средствата за финансиране на 

разходите по план - сметката за дейност „Чистота”.  

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Проект за изменение на 

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

територията на Община Алфатар 

За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар не 

се изисква разходването на допълнителни финансови средства. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 

България: 

Предлаганата промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар, е в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са 

възприети основни положения от Закона за местни данъци и такси. 

 
6. Правни основания:  

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси, при спазване на изискванията на 

чл.66, чл.69 и чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, 

ал.1, чл.26, ал.1, ал.2  и ал.3 и чл.28 от Закона за нормативните актове. 

 

 

Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги  на територията на Община Алфатар 
 

§1. Изменя чл.15, както следва:  

Било: Чл. 15. ал.4. Общински съвет Алфатар, определя следните размери на 

промилите на Таксата за битови отпадъци в община Алфатар за 2019 г., както следва: 

1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации и тяхното третиране за всички населени места в община Алфатар. 

1.1.За жилищни имоти на физически и юридически лица – 2,5 ‰. 

1.2.За нежилищни имоти на физически лица – 2,5 ‰. 

1.3.За нежилищни имоти на юридически лица – 5 ‰. 

 2. Такса за поддържане на чистотата на териториите за  обществено ползване в община 

Алфатар 

2.1.За жилищни имоти на физически и юридически лица – 2 ‰. 

2.2.За нежилищни имоти на физически лица – 3,35 ‰. 



2.3.За нежилищни имоти на юридически лица – 4,5 ‰. 

 

Става: Чл. 15. ал.4. Общински съвет Алфатар, определя следните размери на 

промилите на Таксата за битови отпадъци в община Алфатар за 2020 г., както следва: 

1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации и тяхното третиране за всички населени места в община Алфатар. 

1.1.За жилищни имоти на физически и юридически лица – 4 ‰. 

1.2.За нежилищни имоти на физически лица – 5 ‰. 

1.3.За нежилищни имоти на юридически лица – 6 ‰. 

2. Такса за поддържане на чистотата на териториите за  обществено ползване в община 

Алфатар 

2.1.За жилищни имоти на физически и юридически лица – 4 ‰. 

2.2.За нежилищни имоти на физически лица – 4 ‰. 

2.3.За нежилищни имоти на юридически лица – 5,5 ‰. 

 

 

§2. Настоящият Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Алфатар, влиза в сила 

от датата на обнародването й. 

 

 

 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

 

 
15.11.2019 г. 

гр.Алфатар 

 

 

 

 

 
 

 


