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ОБЩИНА   ХАДЖИДИМОВО 
2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/2922; факс: 07528/8920  

е-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                                                                                         

ХАДЖИДИМОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Людмил Терзиев - кмет на  Община Хаджидимово 

 

 

Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси за 2022 г. по населени места и определяне размера на таксата 

за битови отпадъци по населени места и цени на услуги за 2022 г. на територията на 

Община Хаджидимово.  

    

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

внасям за разглеждане и одобряване на план-сметка за дейностите  по чл. 66, ал. 1 от 

Закона за местните данъци и такси за 2022 г. и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци по населени места и цени на услуги за 2022 г. на  територията на Община 

Хаджидимово.  

 

I. Причини,  които налагат приемането: 

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският 

съвет е органът, който определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за 

всяко населено място, въз основа на одобрена план–сметка, включваща разходите за 

дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. Съгласно чл. 67 

от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се определя в левове според 

количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството 

отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално 

върху основа, определена от общинския съвет. 

 Начинът на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци в предложения 

проект на план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е съгласно приетата и действаща към 

момента нормативна уредба, т.е. за жилищните и нежилищни имоти на граждани, и за 

жилищните имоти на предприятия, базата за определяне на таксата е данъчната оценка 

на имота, а за нежилищните имоти на предприятия – по-високата между отчетната 

стойност на имота и данъчната оценка.  

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя от следните компоненти: 
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 - Компонент „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране”;   

- Компонент „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации”. 

Размерът на отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022 г. спрямо 2021 г. се увеличава 

от 82 лв./т. на 95 лв./т., а по чл.60 се запазва на 0,87 лв./т.;  

- Компонент „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината”. Включват се разходи за метене и миене, 

снегопочистване на уличните платна, площади, алеи и други територии за обществено 

ползване; за закупуване на сол и пясък; почистване на нерегламентирани сметища и др. 

 

             

            Размерът на таксата за битови отпадъци за отделните населени места на 

територията на общината е определен  на база прогноза за очакваните приходи за 

съответното населено място и за прогнозните разходи. 

 

 

     II. Цели, които се поставят с предложения проект: 

  - спазване на разпоредбите на ЗМДТ; 

  - приемане в срок на план-сметка за дейностите  по чл. 66, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси за 2022 г. по населени места; 

  - определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места и цени на 

услуги за 2022г.  на  територията на Община Хаджидимово; 

 - прозрачност при определяне на приходите и необходимите разходи за 

осъществяване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населени места. 

      

 III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения 

проект:    

         - разработването на проекта не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси 

за разработването му; 

         - в Приложение №1 към докладната записка са посочени необходимите 

финансови средства по източници на приходи, за изпълнение на разходите, свързани с 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.   

      IV. Очаквани резултати от прилагането на проекта: 

         - постигане на поставените цели; 

         - по-добро управление на финансовите средства, свързани с извършване на 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по населени места на територията на община 

Хаджидимово. 

      V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

            Настоящият проект и съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с 

регламентите и директивите, относими към тази материя. 

      

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 6, ал.  2, чл. 8, ал. 6, чл. 62, чл. 66 и чл. 

69, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 17 от Наредбата за определяне и 
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администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Хаджидимово, предлагам на Общински съвет Хаджидимово да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І. Одобрява план - сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси за 2022 г., съгласно Приложение №1.  

IІ. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. по населени места за 

Община Хаджидимово, както следва: 

А/. За жилищни имоти на гражданите в населените  места: гр. Хаджидимово, с. 

Копривлен, с. Абланица, с. Блатска в размер на 8,5‰ върху данъчна оценка на имота, 

по дейности както следва:  

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 3,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 4,5‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

Б/. За жилищни имоти на гражданите в с. Садово в размер на 11 ‰ върху данъчна 

оценка на имота, по дейности както следва:  

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 4,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 6,0‰; 

- За почистване на обществени места – 1,0‰; 

 

В/. За жилищни имоти на гражданите в с. Ново Лески в размер на 10 ‰ върху 

данъчна оценка на имота, по дейности както следва:  

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 4,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

Г/. За жилищни имоти на гражданите в населените места: с. Илинден, с. Лъки, с. 

Тешево, с. Парил, с. Гайтаниново и с. Нова Ловча в размер на 20,0‰ върху 

данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 8,0‰; 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 11,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

Д/. За жилищни имоти на гражданите в с. Петрелик, в размер на 15,0 ‰ върху 

данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 6,0 ‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 8,0‰; 
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- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

Е/. За жилищни имоти на гражданите в с. Теплен, в размер на 12,0 ‰ върху 

данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 4,0‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 7,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

Ж/. За жилищни имоти на гражданите в с.Беслен в размер на 11,0 ‰ върху 

данъчната оценка на имота по дейности както следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 4,0‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 6,0‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

3. Общински съвет гр. Хаджидимово определя размера на промила за такса битови 

отпадъци за 2022 г. за имотите на фирмите в размер на 10,5 ‰ пропорционално върху 

по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота по дейности както 

следва: 

- За  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране – 3,5‰ 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 5,5‰; 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,0‰; 

 

4. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, 

включително и фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на Община 

Хаджидимово, подали декларации по чл.67 от ЗМДТ,  за определяне размерът на 

таксата в левове според количеството на битовите отпадъци – за еднократно извозване. 

- за 1 брой кофа тип „Мева” – 0,120 куб.м.           -  16,00 лв. 

- за 1 брой контейнер тип „Бобър” – 1,1 куб.м.     – 60,00 лв. 

           При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите 

отпадъци, фирмите заплащат , таксата за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и таксата за депо, която се определя   

пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на 

имота. 
 

  

 

 

 

Людмил Терзиев 

Кмет на Община Хаджидимово 
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