
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

от  

Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора 
 

Относно: 1. Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. 

       2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара 

Загора и за населените места извън град Стара Загора. 

  

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Последната промяна в размера на таксата за битови отпадъци е приета с 

Решение № 945/31.10.2013г. на Общински Съвет Стара Загора. В продължение на 6 

години, както гражданите така и бизнеса не бяха натоварвани с повишаване размера на 

таксата, като разходите се покриваха чрез постоянни действия на приходната 

администрация по събиране на просрочени задължения, както и за сметка на другите 

собствени приходи.   

Проведоха се мерки и процедури за въвеждане на инсталация за предварителна 

преработка(сепариране) на битовите отпадъци, заработи и новото депо за преработка на 

отпадъци – РЦУО с. Ракитница. Така се постигнаха определени цели, благодарение на 

които отчисленията извършвани по Закона за управление на отпадъците се възвръщат 

към Община Стара Загора за заплащане на договорните задължения за част от 

дейностите по чистотата. 

През 2019г. изтече договора за предоставяне на услуги по предварително 

третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара 

Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови 

отпадъци за депониране, като след проведена процедура за избор на изпълнител по 

реда на ЗОП, се достигна до нова по висока цена за предварително третиране на 

битовите отпадъци от 65 лв./тон без ДДС при досегашна 58 лв./ тон без ДДС. Така 

разходите за предоставяне на услугите по предварително третиране на отпадъците за 

2020 година се предвижда да бъдат в размер на 1 872 000 лв. с вкл. ДДС, при досегашни 

1 476 000лв., или повишението е с 396 000лв.  

На следващо място Община Стара Загора, както и повечето общини в Република 

България продължават да бъдат своебразно санкционирани с повишаване размера на 

сумите за отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци. За 2019г. размерa 

на отчисленията е 1 170 000лв., а за 2020г. се предвижда да бъде в размер на 1 712 900 

лв. или това е ръст с около 543 000 лв.  

Ежегодишно се увеличават ангажиментите на Общината по почистване и 

поддържане на териториите за обществено ползване, улично миене и метене, като 

следствие на реновирането и/или изграждане на множество публични обекти – паркове, 

градини, междублокови пространства. Изграждането или реновирането на такива 

обекти привлича гражданите и туристите да се ползват от удобствата на местата за 

отдих, спорт и развлечения. Това ползване от друга страна неминуемо води до 

необходимост и изисквания към поддържането на чистотата, което е свързано със 

значително  увеличение на разходите. Разходите за дейностите по почистване на 



територии за обществено ползване извършвани от звено „Чистота“ при Община Стара 

Загора за 2019г. достигат 1 500 000лв., при първоначален план съгласно план-сметката 

за 2019г. 1 160 000лв. или това е ръст от 340 000 лв.  

По време на изборната кампания при срещите ми с жителите в населените места 

извън Стара Загора се постави въпроса за по-редовно сметосъбиране и сметоизвозване, 

като се изрази готовност от населението за допълнително заплащане на услугата. В тази 

връзка се предвижда увеличаване честотата на сметосъбиране и сметоизвозване по 

селата, като това ще увеличи разходите за селата с около 200 000лв. 

След анализ на необходимите средства за изпълняване дейностите по чистотата 

за 2020г. предвиждаме увеличение на разходите общо в размер на 1 479 000лв. 

Съгласно план-сметката за дейностите по чистотата за 2019г. се предвиждаше част от 

финансирането на дейностите в селата в размер на 520 000 лв. да се извърши за сметка 

на други собствени приходи. Така реалната разлика между постъпленията от такса 

битови отпадъци при запазване  досегашния й размер и предвижданите разходи по 

чистотата за 2020г. ще бъде около 2 000 000лв.  

В случай, че се запазят действащите ставки на таксата за битови отпадъци, част 

от финансирането на дейностите по чистотата ще следва да се извършва за сметка на 

други собствени приходи. Това ще ограничи бюджета на Община Стара Загора, като за 

осигуряване изпълнението на инвестиционната програма и съфинансирането на 

проектите по оперативни програми на ЕС, ще трябва да се прибягва до ползване на 

кредитни инструменти. Следва да се има предвид, че общините са законово ограничени 

в размерите на дълговото финансиране.  

При така изложения анализ, належащо и оправдано е промяна в размерите на 

таксата за битови отпадъци. 

Общоизвестно е, че поради законово определените по-ниски данъчни оценки на 

имотите извън общинския център, определяните данък върху недвижимите имоти и 

такса за битови отпадъци са  в пъти по-ниски като абсолютна стойност от тези в града. 

Докато при данъка върху недвижимите имоти е икономически и социално оправдано за 

имоти със сходни параметри(площ, конструкция и др.), находящи се в града и за тези 

извън него, да е налице разлика заради местонахождението, то при таксата за битови 

отпадъци фактора местонахождение на имота не може и не следва да бъде определящ, 

тъй като таксата се заплаща за конкретно извършени услуги, които в някои населени 

места поради отдалеченост от РЦУО, както и поради релефа на населеното място 

предоставянето на услугата е по – скъпо.  

Дълги години с оглед на социалния статус на жителите в малките населени 

места размера на таксата за битови се поддържаше на ниски нива, като разходите се 

покриваха от събраната такса в града, а в последните години и за сметка на други 

собствени приходи. С оглед заплащане на реално предоставените услуги и спазване 

принципа „замърсителя плаща“ предлагам повишаване размера на таксата за битови 

отпадъци в населените места извън град Стара Загора, като за жилищните имоти и 

нежилищни имоти, собственост на граждани от 4,5 на 8 на хиляда и за нежилищните 

имоти на предприятията от 6 на 8,5 на хиляда. В абсолютна стойност за монолитна 

къща в с. Малка Верея с площ 120кв.м. с гараж 22 кв.м. и парцел 726 кв.м.  

представлява увеличение на размера на таксата за битови отпадъци от 21,50лв. на 

38,07лв. За сравнение в град Стара Загора за имот със същите параметри находящ се 

във II зона – широк център, размера на таксата за битови отпадъци при сегашния 

промил е 198,77лв., а с предлаганото увеличение за града би била 238,52лв. 

За град Стара Загора предлагам увеличение за жилищните имоти и нежилищни 

имоти, собственост на граждани от 1,5 на 1,8 на хиляда и за нежилищните имоти на 

предприятията от 3,5 на 4,2 на хиляда. При предприятията, които се ползват от начина 

за определяне на таксата за битови отпадъци на база количество отпадък, измерено чрез 

заявяване на необходимия вид и брой съдове за битови отпадъци, ръста ще е 

минимален, тъй като цената на съдовете се запазва, а допълнителния промил, който се 



заплаща за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от 1,1 се 

предлага да се повиши на 1,2 на хиляда, което е по малко от 10%. 

При така предложените промени в размерите очаквания финансов резултат е от 

такса за битови отпадъци за имоти в град Стара Загора постъпленията да се увеличат от 

9 700 000лв. на 11 550 000лв., а за селата от 570 000лв. на 950 000 лв. 

Проекта на предлаганото решение е публикуван на сайта на Община Стара 

Загора, за обсъждане, предложения и възражения от заинтересуваните лица на 

18.11.2019г. Постъпилите възражения и/или предложения ще бъдат обсъдени от 

Общинска администрация и ведно със становището по тях, ще бъдат предоставени на 

Председателя на Общински Съвет Стара Загора за обсъждането им в заседание.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме 

следното решение: 

 

 

Общински съвет Стара Загора прие 

 

РЕШЕНИЕ №................../ ............................ 

 

  

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ Общински Съвет Стара Загора одобрява план – сметки за необходимите 

средства за предоставяне на 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 на Община Стара Загора през 2020г., както следва: 

 

1. ПЛАН - СМЕТКА за необходимите средства за предоставяне на 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 на територията нa град Стара 

Загора и землището през 2020г. съгласно Приложение №1. 

 

2. ПЛАН - СМЕТКА за необходимите средства за предоставяне на  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 на населените места и техните 

землища, извън град Стара Загора през 2020г., съгласно Приложение №2. 

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 във 

връзка с чл.62 от ЗМДТ Общински Съвет Стара Загора определя размер на 

таксата за битови отпадъци за  2020г., въз основа на одобрените по т. I план– 

сметки за необходимите средства за предоставяне на 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 на Община Стара Загора през 2020г., както следва: 

 

1. За град Стара Загора и землището, както следва : 

 1.1. За жилищните и нежилищни недвижими имоти собственост на граждани, 

както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка 

и други собственици на такива имоти - 1.8 на хиляда, пропорционално върху данъчната 

оценка на имотите по чл.20 от ЗМДТ, разпределени както следва: 



   

  - За осигуряване на съдове, за събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им – 0,45 на хиляда; 

  - За 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  – 0,65 на хиляда; 

  - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,70 на 

хиляда. 

 1.2. За нежилищни недвижим имоти, собственост на предприятията, 

организациите на бюджетна издръжка и други организации, фондации, юридически 

лица с нестопанска цел собственици на такива имоти – 4,2 на хиляда върху данъчната 

оценка на имотите, определена по Приложение № 2 от ЗМДТ, разпределени както 

следва: 

 - За осигуряване на съдове, за събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им – 1,2 на хиляда; 

 - За 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  – 1,8 на хиляда; 

 - За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии за обществено ползване – 1,2 на хиляда. 

 2. За селата с.Старозагорски минерални бани, с.Богомилово, с.Хрищени, 

с.Арнаутито, с.Бенковски, с.Борово, с.Борилово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, 

с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, 

с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с.Козаревец, с.Колена, 

с.Кирилово, с.Ловец, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко 

Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра могила, 

с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, 

с.Пшеничево, с.Пъстрово, с.Ракитница, с.Лозен, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък 

кладенец, с.Хан Аспарухово, с. Стрелец, с. Сулица, с. Християново, с.Яворово от 

Община Стара Загора и прилежащите им землища, както следва : 

 2.1. За жилищните и нежилищни недвижими имоти собственост на граждани, 

както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка 

и други собственици на такива имоти – 8 на хиляда, пропорционално върху данъчната 

оценка на имотите по чл.20 от ЗМДТ, разпределени както следва: 

  - За осигуряване на съдове, за събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им – 5 на хиляда; 

  - За 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  – 2,8 на хиляда; 

  - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,2 на хиляда. 

 2.2. За нежилищни недвижим имоти, собственост на предприятията, 

организациите на бюджетна издръжка и други организации, фондации, юридически 

лица с нестопанска цел собственици на такива имоти – 8,5 на хиляда върху данъчната 

оценка на имотите, определена по Приложение № 2 от ЗМДТ, разпределени както 

следва: 



 - За осигуряване на съдове, за събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им – 6 на хиляда; 

 - За 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  – 2,2 на хиляда; 

 - За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии за обществено ползване – 0,3 на хиляда. 

 3. За съответния вид заявен с декларация съд, в случаите на определяне на 

таксата за битови отпадъци според количеството измерено чрез заявяване на 

необходимите вид и брой съдове по реда на чл.18 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 3.1. При заявен съд варел /кофа/ 210л. - 750 лв. за брой.  

 3.2. При заявен съд контейнер тип „Бобър” – 3750 лв. за брой. 

 4. За случаите на определяне на таксата за битови отпадъци, според 

количеството, измерено чрез заявените вид и брой съдове, на задължените лица се 

събира и таксата за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 

другите територии за обществено ползване в размера за съответния вид на имота и 

територия на която се намира. 
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Съгласували: Йордан Николов – Зам.КМЕТ „ТОРЕЧ“  

 

           

          Цанка Ганева - Директор дирекция "ФБСД"  

            

                        

          Росица Копривчина – Директор дирекция "ТЧЕ" 

           

                         

          Мария Боянова – Н-к отдел  "ПНО" 

 

 
 

 

Изготвил:    Иван Иванов – Н-к отдел "МДТ" 

 

 

 


