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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

И ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

САМУИЛ 

  

  

ДД  ОО  КК  ЛЛ  АА  ДД  НН  АА      ЗЗ  АА  ПП  ИИ  СС  КК  АА  

от инж. Джевдет Азис - Кмет на Община Самуил 

 

ОТНОСНО: Приемане на ППллаанн--ссммееттккаа  ззаа  ппррииххооддииттее  ии  ррааззххооддииттее  ззаа  

ддееййннооссттииттее  ппоо  ссммееттооссъъббииррааннее  ии  ссммееттооииззввооззввааннее  ннаа  ббииттооввииттее  ооттппааддъъцции,,  

ооббееззвврреежжддааннееттоо  иимм  ннаа  ддееппоо,,  ппооддддъърржжааннее  ннаа  ччииссттооттааттаа  ннаа  ттееррииттооррииииттее  ззаа  ооббщщеессттввеенноо  

ппооллззввааннее  ии  ссннееггооппооччииссттввааннее  вв  ннаассееллееннииттее  ммеессттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ССааммууиилл  ззаа  22002222  ггооддииннаа ии  

ооппррееддеелляяннее  ннаа  ррааззммеерраа  ннаа  ттааккссаа  ббииттооввии  ооттппааддъъцции  ззаа  22002222  ггооддииннаа  

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ, 

 

По смисъла на чл. 6a от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ таксата за битови 

отпадъци е местна такса, която се определя от Общинския съвет и се събира от 

общината. Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при спазването на 

следните принципи: 

 Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставянето на 

услугата; 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Самуил с Решение 

№33.404 по Протокол № 33 от 17.03.2003 год. е приел Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Самуил, в която е 

указан редът за администриране и събиране на таксата за битови отпадъци. Същата се 

актуализира ежегодно при промяна на нормативните условия. 

Към настоящия момент Общинският съвет не е променил размера и основата за 

определяне на таксата за битови отпадъци за 2022 година. 

 

Отчисленията и обезпеченията също са елемент на разходите по реда на чл. 66 от ЗМДТ 

и съгласно  разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и 

във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на 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 /ДВ бр.26/22.03.2020 г./  за 2022 г. се 

предвижда Община Самуил  да внесе отчисления и обезпечения в следните размери: 

- за депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Разград - /13,30 лв./тон; 

     - за отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в 

Регионалното депо за 2022 г. – 95,00 лв./тон; 

 - за  отчисления за рециклиране и оползотворяване на депонираните отпадъци в 

Регионалното депо– 3,86 лв./тон; 

или общо за отчисления,обезпечения и депониране за 2022 година - 112.16 лв./тон. 

   Тук е от изключителна важност намаляването на количеството 

събрани,транспортирани  и депонирани отпадъци на територията на Община Самуил. 

Одобрена е схема, според която в  населените места в общината върху улиците, 

тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или се обособяват 

места, където са разположени общите съдове за съхранение на битовите отпадъци с 

различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно няколко 

съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. 

При запълване на най-близкия съд битовите отпадъци следва да се изхвърлят в съседен 

незапълнен. Тази схема подлежи на изменение и допълване, предвид възникване на 

допълнителни потребности от съдове за смет. Още повече, че се касае за отпадъци, 

които ще се генерират през предстоящата година и често не биха могли да бъдат 

предвидени  с приблизителна точност. 

Поради това,че до настоящия момент не е изготвена единна Наредба  и 

методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци според 

количеството,таксата за битови отпадъци в Община Самуил се определя на база 

промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху отчетната 

стойност на имотите на фирмите и юридическите лица. 

План-сметката за 2022 г. е разработена на база необходимите разходи на 

Общинско предприятие “Самуил 2011” за сметосъбиране и сметоизвозване, 

депониране,поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване,снегопочистване, както обезпеченията и отчисленията породени от 

нормативни актове на Министерски съвет. В план-сметката са включени и разходи за 

горива и материали във връзка с управлението и контролирането на дейностите по 

чистотата и снегопочистването. 

План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по населени 

места и райони за  2022 година, определена със Заповед №744/13.10.2021 г. на Кмета на 

Община Самуил. 

Разходите за работни заплати и осигуровки за 2022 г. са разчетени на база численост в 

дейност “Чистота”.  

Щатната численост към бюджета на Общинско предприятие “Самуил 2011” за 

2022 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 7 бр. 

Планираните разходи са съобразени с честотата на сметосъбирането и 

транспортирането им, която е ежеседмична за селата Самуил и Владимировци , а за 

останалите населени места от територията на Община Самуил е два пъти месечно. 

За необходимите средства за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване,както и за 



снегопочистване за 2022 г. предлагаме  План-сметка от проекта на решението  по 

/Приложение №1/: 

Общият размер на разходите за 2022 г. възлизат на 449 097.00 лв. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл.62,чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси; 

чл. 16 и чл.16а от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси 

и цените на услуги на територията на Община Самуил, Общински съвет – Самуил 

Р Е Ш И: 

І.  Общински съвет-Самуил одобрява така изготвената План-сметката за необходимите  

разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране,поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  и  снегопочистване за 2022 г. 

съгласно Приложение №1: 

Приложение №1 

1. Разходи 

 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Самуил за 2022 година 
 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 

    

Разход 

лв. 

  § 10 00 - Издръжка 8  000 

  § 10 15 - Материали 8  000 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Самуил и транспортирането 

им до Регионално депо- в гр. Разград за обезвреждането им 

  Разходи на Общинското предприятие "Самуил 2011" за почистване 211 715 

  § 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения 98  000 

  § 02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала           7 300 

  § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя 21 200 

  § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и държавата 12 000 

  § 05 60 – Здравно осигурителни вноски от работодателя  6 000 

  § 05 80 - Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател 3 200 

  § 10 00 - Издръжка 81 815 

  § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 1400 

  § 10 15 - Материали 14 000 

  § 10 16 - Вода, горива, енергия 41 000 

  § 10 20 - Разходи за външни услуги 12 715 

  § 10 30 - Текущ ремонт 7 200 

  § 10 51 - Разходи за командировки 500 

 § 10 62 - Разходи  застраховки 5 000 

 § 19 00 – Данъци и такси 3400 

 § 19 01 – Разходи за държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 3 000 

 § 19 81 – Разходи за общински данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции 400 

  Заета щатна численост - брой 7 



3. Разходи 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 чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

  
  

 

162 632 .00 

  

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Разград - /13,30 лв./тон 

 

 

19 285.00 

 

  

- Отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното 

депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от 

“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”-

съгл.чл.20,ал.1,т.1 за 2022 г. – 95,00 лв./тон 

137  750.00 

  

- Отчисление за рециклиране и оползотворяване на депонираните отпадъци в 

Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки тон / “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”– 3,86 лв./тон 

5 597.00 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеи, паркови и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване 

  § 10 00 - Издръжка 5000. 00 

  § 10 15 - Материали 5000. 00 

5.Разходи за зимно поддържане /снегопочистване/  на 139.9 км от общинската и улична 

пътна мрежа в населените места; 

 
61 750.00 

  Общо разходи:  449 097.00 

 

ІІ. Задължава Кмета на Община Самуил да внесе в Общинския съвет предложение за 

разпределение на преходния остатък от такса битови отпадъци за 2021 г. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Самуил и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му и подлежи на оспорване 

в срока по АПК пред Административен съд-гр.Разград. 

 

Вносител: 

инж. Джевдет Азис 

Кмет на Община Самуил 

 

Съгласували: 

 

 Директор на Дирекция „АПОФД” 

                                                        Шенай Кадир 

 

Директор на Дирекция „ОСРРСД” 

                                       инж.Нергин Махмуд 

Гл.счетоводител: 

              Селджан Филиз-Мехмед 

 

Изготвил: 

Сейнур Мустафа 

Директор на ОП “Самуил 2011” 


