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ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за 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 за 2021 годинал 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предстои приемането на План – сметка за 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 за 2021 година.  
 Предложеният вариант на план-сметка съгласно чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г. 
е изготвен на база отчета за десетмесечието на 2020 г. 
 I. 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 чл. 9 от ЗМДТ предложеният вариант на план сметка 
включва необходимите разходи за 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. 
 II. Със Заповед № 2011/27.10.2020 г. на Кмета на Община Лясковец са 
определени границите на районите, в които е организирано събирането и 
честотата на извозването на битови отпадъци за населените места в Община 
Лясковец за 2021 година. 
 В общинска администрация на Община Лясковец са депозирани следните 
предложения от кметовете на населените места на територията на Община 
Лясковец: 

- предложение с вх. № МДТ-4569/27.10.2020 г. от Кметът на Кметство с. 
Джулюница, относно честотата за извозване на контейнер тип „Бобър“-1.1 куб.м., 



която да се увеличи от 3 пъти месечно на 4 пъти месечно и за извозване на кофа 
тип „Мева“-110 литра да се увеличи от 3 пъти месечно на 4 пъти месечно; 

- предложение с вх. № МДТ-4571/27.10.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Козаревец, относно честотата за извозване на контейнер тип „Бобър“-1.1 куб.м., 
която да се увеличи от 2 пъти месечно на 3 пъти месечно; кофа 240 л да се 
увеличи от 2 пъти месечно на 3 пъти месечно и за извозване на кофа тип „Мева“-
110 литра да се увеличи от 2 пъти месечно на 3 пъти месечно; 

- предложение с вх. № МДТ-4572/27.10.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Добри дял  относно честотата за извозване на контейнер тип „Бобър“-1.1 куб.м., 
която да се запази на 3 пъти месечно и за извозване на кофа тип „Мева“- 110 
литра да се запази на 3 пъти месечно; 
 - предложение с вх. № МДТ-4568/27.10.2020 г. Кметът на Кметство с.  
Драгижево, относно честотата за извозване на контейнер тип „Бобър“-1.1 куб.м., 
която да се запази на 3 пъти месечно и за извозване на кофа тип „Мева“-110 
литра да се запази на 3 пъти месечно; 
 - предложение с вх. № МДТ-4570/27.10.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Мерданя, относно честотата за извозване на контейнер тип „Бобър“-1.1 куб.м., 
която да се запази на 3 пъти месечно и за извозване на кофа тип „Мева“-110 
литра да се запази на 3 пъти месечно. 
 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. 
 Отчетите на План – сметката за 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 последните години показват, че в някои 
населени места събраните суми от таксата за битови отпадъци не покриват 
направените разходи. 
 На 11.11.2020 г. бе проведената среща с кметовете на кметства на 
територията на Община Лясковец, на която им бяха предоставени справки за 
отчета на План – сметката за 2020 г. към десетмесечието на 2020 г. и План – 
сметката за 2021 г. От същите се установява недостигът на средства от такса за 
битови отпадъци, както за 2020 г., така и за 2021 г. 
 Всички кметове изразиха единодушно мнение, че с приетия към момента 
промил при план за приходите 80% за текуща година по облог и 30% за недобори 
от минали години, средствата събрани за финансово осигуряване на дейност 
чистота по населени места са крайно недостатъчни, като се налага таксата за 
битови отпадъци да бъде актуализирана така, че максимално да се постигне 
съответствие между приходите от такса „Битови отпадъци” спрямо направените 
разходи за предоставяне  услугата на населението.  
 С оглед на изложеното в общинска администрация на Община Лясковец са 
депозирани следните предложения от кметовете на кметства на територията на 
Община Лясковец за размера на промила за физически лица:   



- с писмо с вх. № МДТ-5048/17.11.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Джулюница предлага размерът на промила за физически лица да бъде 
увеличен от  6.75   промила  на  10.13 промила; 

- с писмо с вх. № МДТ-5002/13.11.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Козаревец предлага размерът на промила за физически лица да бъде 
увеличен от  4.75 промила на 7.13 промила; 

- с писмо с вх. № МДТ-5047/17.11.2020 г. Кметът на Кметство с. Добри 
дял  предлага размерът на промила за физически лица  да бъде увеличен от  
4.50 промила на 6.75 промила; 

- с писмо с вх. № МДТ-4999/13.11.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Драгижево предлага размерът на промила за физически лица да бъде 
увеличен от  6.50 промила  на 9.75 промила; 

- с писмо с вх. № МДТ-4994/13.11.2020 г. Кметът на Кметство с. 
Мерданя предлага размерът на промила за физически лица да бъде 
увеличен от  6.75   промила  на 10.13 промила. 
 III. Съгласно 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 
размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основата промил върху 
данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната 
оценка и отчетната стойност на имотите на предприятията, като на основание 
предложенията на кметовете на кметства на територията на Община Лясковец и 
обобщената информация от отчета по изпълнението на план-сметката е 
необходимо размерът на промила за физически лица да бъде увеличен както 
следва: 
 - за гр. Лясковец  - от  5.25 на 7.88; 

- за с. Джулюница - от  6.75 на 10.13; 
 - за с. Козаревец - от  4.75 на 7.13; 
 - за с. Добри дял - от  4.50 на 6.75;  
 - за с. Драгижево - от  6.50 на 9.75;  
 - за с. Мерданя - от  6.75 на 10.13. 

 
Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и 

организации, че предлага за публично обсъждане проект на решение за 
одобряване на план-сметката и самата План-сметка за 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 за 2021 
година. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на 
решение за одобряване на план-сметката и самата План-сметка за 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 за 2021 година, 
който е достъпен на официалната интернет страница на общината - 
www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. 

http://www.lyaskovets.net/


В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 
страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища 
относно проекта на решение за одобряване на план-сметката и самата План-
сметка за 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 
за 2021 година. Формата за участие в обсъждането му от страна на 
заинтересованите лица и организации 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 на адрес: гр.  Лясковец, пл. 
„Възраждане” № 1. 

 
  
  

mailto:obshtina@lyaskovets.


  

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 
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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЛЯСКОВЕЦ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА – 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за 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 
за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
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 (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. По силата на 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; 

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

За 2021 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 
514 800 лв. и от граждани – 533 700 лв., или всичко приход по облог от такса „Битови 
отпадъци” – 1 068 500  лв.  

Към 31.12.2020 г. неизразходваният остатък от такса „Битови отпадъци” е в размер на 
( - 39 519.82 лв.). Общата стойност на приходите от такса „Битови отпадъци” и преходния 
остатък при Община Лясковец за 2020 г. е в размер на 1 028 980.18 лв. 

Разходите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (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 1 313 527.21 лв. към 31.12.2021 г. 
Планов остатък към 31.12.2021 г. – (-284 547.03) 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 видовете дейности, както следва:     
 
  
                                                                                                     ПЛАН            
  ПРИХОДИ          -     1 028 980.18  лв. 
 І.  Приход от такса смет по облог        -     1 068 500  лв.  
 ІІ. Остатък от 31.12.2019 г.                                                  -      ( -39 519.82 ) лв. 
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ВСИЧКО РАЗХОДИ       1 313 527.21  лв.   
 - осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – 
контейнери, кофи и други (чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ)                    -      12 720 лв.   
 - събиране, включително разделно, на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или  
други инсталации и съоръжения за третирането им  
(чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ)                                              -  725 085.48 лв.  
 - 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)                                - 308 188.79 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)                                                   -     267 532.94 лв.      
  
 ОСТАТЪК  КЪМ 31.12.2021 Г.                                                 -  (-284 547.03) 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, промила е върху данъчната 
оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната 
стойност на имотите на предприятията, за услугите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2021 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 4.17  1.73  1.98  7.88  
с. Джулюница 7.27  1.98  0.88  10.13  
с. Козаревец  4.54  1.67  0.92  7.13  
с. Добри дял  4.04  2.01  0.70  6.75  
с. Драгижево 5.62  3.23  0.90  9.75  
с. Мерданя 4.87  4.23  1.03  10.13  
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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 

териториите за 
обществено 
ползване в 

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

ЗМДТ) 

Всичко 

гр. Лясковец   7.94 3.29 3.77 15.00 
с. Джулюница 5.17 1.41 0.62 7.20 
с. Козаревец 4.59 1.68 0.93 7.20 
с. Добри дял 4.31 2.15 0.74 7.20 
с. Драгижево 4.15 2.38 0.67 7.20 
с. Мерданя 3.46 3.01 0.73 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. 
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 2020 година (съгласно Приложение № 2).   
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

 
Съгласувал юрисконсулт:  

   Десислава Главнова 
 
 
Изготвил: Диянка Бобева – директор на   Д-я „БФПИОГС” 
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