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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 110 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 17 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 27.12.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 

 

По Докладни записки с вх.№ 111/15.11.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 
Община Сопот  

    
Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на 

територията на Община Сопот за 2017 г. и определяне на размера на таксата за битови 

отпадъци. 

 
Общински съвет – Сопот, - на основание чл.21, ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21, ал.1, т.7 и във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.8, ал.4, чл.63, 66, 

ал.1 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл.13-17 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот, 

прие следното:   
         

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

I.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 15 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот във връзка с чл.66, 
ал.1 от ЗМДТ, приема „План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на 
територията на Община Сопот за 2017 година“, която е неразделна част от настоящото 
решение, и е оформена както следва: 
- Приложение 1 -  „НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ за дейностите по чл. 66, ал. 1 от 
ЗМДТ на община Сопот за 2017 г.“ и в което: разходите са разпределени по видове за: 
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; за 
събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за обезвреждане 
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 и за чистота на територията, включваща 
почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване;  

- Приложение 2 – „ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ от такса битови отпадъци  и 

дофинансиране от общински приходи на община Сопот за 2017 г.“ и в което:  приходите 

са заложени от очакваните постъпления по видове услуги от такса битови отпадъци, 

събирана от потребителите на услугите и определена сума за дофинансиране от общински 

приходи;  

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.63, 66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.16 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот /НОАМТЦУ/ определя следните такси за битови отпадъци за 2017 г., за   

сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо или други 

съоръжения пропорционално върху основа- данъчната оценка на имотите, определена по 
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реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ и/или върху по голямата от двете величини: отчетна стойност 

и данъчна оценка на имота, както следва: 

A. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници на гр.Сопот в 

размер на 5,5 на хиляда върху данъчната оценка: 

а/ сметосъбиране и сметоизвозване          3,4 на хиляда 

б/ обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения         2,0 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване          0,1 на хиляда 

Б. За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници - гр.Сопот в 

размер на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка: 
а/ за чистота на териториите за обществено ползване           1,0 на хиляда 
B. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници за които е 

подадена декларация по чл. 17 от Наредбата за ОАМТЦУ - гр.Сопот в размер на 1,0 на 

хиляда върху данъчната оценка: 
а/ за чистота на териториите за обществено ползване               1,0 на хиляда 
Г. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници - село Анево в 

размер на 10,5 на хиляда върху данъчната оценка: 

а/сметосъбиране и сметоизвозване               6,0 на хиляда 

б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения               4,4 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване               0,1 на хиляда 

Д. За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници - село Анево в 

размер на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка: 
а/ за чистота на териториите за обществено ползване               1,0 на хиляда 
Е. За нежилищни имоти на граждани в регулационни граници на населените места в 

Община Сопот, за които не е подадена декларация чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ в размер на 13,0 

на хиляда върху данъчната оценка: 

а/сметосъбиране и сметоизвозване               7,0 на хиляда 

б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения               5,9 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване               0,1 на хиляда 

Ж. За нежилищни имоти на граждани извънрегулационни граници на населените места в 

Община Сопот в размер на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка: 
а/ за чистота на териториите за обществено ползване               1,0 на хиляда 
З. За жилищни и вилни имоти на юридически лица и еднолични търговци в регулационни 

граници град Сопот в размер на 13,0 на хиляда върху данъчната оценка: 

а/сметосъбиране и сметоизвозване                7,0 на хиляда 

б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения                5,9 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване                0,1 на хиляда 

И. За жилищни и вилни имоти на юридически лица и еднолични търговци в 

извънрегулационни граници на населените места в размер на 1,0 на хиляда върху данъчната 

оценка: 
а/за чистота на териториите за обществено ползване               1,0 на хиляда 
Й. За жилищни и вилни имоти, собственост на юридически лица и еднолични търговци в 

регулационните граници - село Анево в размер на 13,0 на хиляда върху данъчната оценка: 

а/сметосъбиране и сметоизвозване                7,0 на хиляда 

б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения                5,9 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване                0,1 на хиляда 

К. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, за които е подадена 

декларация по чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ за ползване брой и видове съдове както следва: 

-  сметосъбиране и сметоизвозване с честота един път седмично и обезвреждане на 

битови отпадъци в депо или други съоръжения - годишна такса за облагане: 
 
за съд тип “КУКА - 0.110 м

3
” - 210.00 лв. 

за съд тип “КУКА - 0.240 м
3
”   - 450.00 лв. 

за съд тип “БОБЪР 1.1 м
3
“    - 1 980.00 лв. 

 

-  за еднократно допълнително сметоизвозване по заявка, такса за облагане: 
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за съд тип “КУКА - 0.110 м
3
” - 4.50 лв. 

за съд тип “КУКА - 0.240 м
3
” - 9.00 лв. 

за съд тип “БОБЪР 1.1 м
3
“  -  39.00 лв. 

 

- такса за чистота на териториите за обществено ползване 3,0 на хиляда върху по 

голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота. 

 

Л. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, собственост на юридически 

лица и еднолични търговци, за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от НОАМТЦУ в 

размер на 13,0 на хиляда върху по голямата от двете величини: отчетна стойност и данъчна 

оценка на имота: 

а/сметосъбиране и сметоизвозване             7,0 на хиляда 

б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения            5,9 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване             0,1 на хиляда 

М. За нежилищни имоти на територията на община Сопот, за които е подадена 

декларация по чл.17 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите в Община Сопот в размер на 3,0 на хиляда върху по голямата от двете 

величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота: 
а/ за чистота на териториите за обществено ползване                3,0 на хиляда 
Н. За предоставени под наем и за безвъзмездно ползване общински нежилищни имоти 

таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя съответно ползвателя в размер на 

13,0 на хиляда от данъчната оценка: 
а/сметосъбиране и сметоизвозване                7,0 на хиляда 
б/обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения     5,9 на хиляда 

в/за чистота на териториите за обществено ползване                0,1 на хиляда 

О. За ползваните общински терени и площи, върху които са поставени преместваеми 

съоръжения да се събира към съответните такси за ползване на терените и площите цена на 

услуга за почистване - 80 на хиляда от съответната такса за ползване съгласно раздел II на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

Община Сопот. Постъпилите приходи се внасят в приход на общинския бюджет по параграф 

27-07 “Такса за битови отпадъци”. 

 

III. На основание чл.8 ал.4 от ЗМДТ, във връзка с не възстановяването на пълния  

размер на разходите по предоставянето на услугите, съгласно приложение 1 от таксите по 

т.II., определя  за дофинансиране от общинските приходи, както следва: 

1. за дофинансиране на  дейностите по „Сметосъбиране и сметоизвозване“ – сумата в 

размер на 67 488 лв.; 
2.   за дофинансиране на  дейностите по „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения“  – сумата в размер на 13 005 лв.; 
 

IV. Възлага на Кмета на община Сопот да включи в Бюджета на община Сопот за 2017 

год. на приход и на разход определените средства по План-сметката. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- приложение 1 - „НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 

на община Сопот за 2017 г.“ ; 

- приложение 2 - „ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ от такса битови отпадъци  и 

дофинансиране от общински приходи на община Сопот за 2017 г.“ 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема: 

- на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.7, във връзка с 

чл.27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА и чл.8, ал.4, чл.63, 66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ и чл. 13 - 17 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Сопот; 

- като се отчита, че План-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2017 г. е съставена като са спазени 
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законовите изисквания за 

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;  

      2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество;  

 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

- и като взе предвид, че в ЗМДТ /чл.67, ал.1/, законодателят е постановил таксата за битови 

отпадъци да бъде определена в левове според количеството на битовите отпадъци, а 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. /чл.67, ал.2/; 

- и като се използва законовата възможност за определяне на сума за дофинансиране на 

дейностите от общински приходи.  

Общински съвет Сопот, проучи и обсъди възможността да се приложи чл.67 ал.1 от ЗМДТ, и 

установи такава за сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищните имоти, за които е подадена 

декларация по чл.16, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услугите в Община Сопот и е посочен вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, 

които ще се използват през годината и съобразно приетата от Общинския съвет в план-сметката 

честота на извозването на битовите отпадъци, поради което и определи на тази основа таксата за тях 

в т.II, буква К от настоящето решение.  

Общински съвет Сопот отчете невъзможността да установи обективното количество на битовите 

отпадъци генерирана от всеки потребител на услугата, за имоти жилищни и вилни имоти и за 

нежилищни такива на територията на общината, за които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от 

Наредбата, тъй като се касае за отпадъци на предстоящата година и често те не биха могли да бъдат 

предвидени дори и с приблизителна точност и още, че в жилищни райони с високо строителство, с 

големи етажни собствености е обективно невъзможно да бъде установено и отчетено конкретното 

количество отпадъци, което генерира всяко домакинство. Предвид на изложеното, Общинският 

съвет, възприе за справедливо да определи размера на таксата за битови отпадъци по реда на чл.67, 

ал.2 от ЗМДТ за всеки конкретен имот пропорционално в промили, както следва: 

- За жилищни и вилни имоти - върху основа - данъчната оценка на имота, определена по 

реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ; 

- За нежилищни имоти, собственост на физически лица и за които не е подадена 

декларация по чл.16 ал.5 от Наредбата - върху основа - данъчната оценка на имота, определена по 

реда на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ; 

- За нежилищни имоти, собственост на юридически лица и еднолични търговци, за 

които не е подадена декларация по чл.16 ал.5 от Наредбата - върху основа - по голямата от двете 

величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота, определена по реда на чл.20 и чл.21 от 

ЗМДТ. 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 12 
„Против”                -  1  
„Въздържал се”      - 4 
  
 
Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/     

      

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


