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ДО  

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА                                             ПРОЕКТ!!!!! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  
от  

д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 

 

 

Относно: Проект на план – сметка на приходите и разходите за дейностите по чл. 66, 

ал.1 от ЗМДТ за 2022г. и Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.  

 

 

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  

 

Във връзка с настъпили изменения и допълнения в Наредба №7 от 19 декември 

2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 22 

март 2020 г. , и необходимостта от спазване на основните принципи при определяне 

размера на местните такси, съгласно Закона за местните данъци и такси се налага да 

се извърши промяна в чл.17 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра.  

В тази връзка предлагам за обсъждане и приемане на проект на план-сметката 

по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2022 г. Проектът на план-

сметката на приходите и разходите, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 

на Община Силистра включва приходите от Такса за битови отпадъци и разходите за 

предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране, поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания и 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 г. Същият е 

разработен  въз основа на: 

- анализ на разходите за по-горе цитираните дейности включени в план-

сметката за 2021 г. и отчета за 2020 г.; 

- прогнозните разходи относно сключени договори за възлагане изпълнението 

на обществени поръчки на дейностите по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, поддържане на 



2 

 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 

образувания и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;  

- както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- Заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ с която са определени видът на 

предлаганите услуги по чл.62 на територията на общината, както и честотата на 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Силистра.  

Към настоящата докладна записка прилагам анализ на проекта на план-

сметката по дейностите по чл. 66 от ЗМДТ на Община Силистра, както и 

необходимите приложения и мотиви за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в 

Община Силистра. 

 

 

Относно горното необходимите допълнения и изменения са както следва: 
 

Било Става 

Чл. 17 (7) Таксата битови отпадъци за 

имоти на граждани и жилищни и 

нежилищни имоти на предприятия, извън 

случаите по ал. 2, се определя 

пропорционално в промили на база 

данъчната оценка на имотите, като 

разпределението на размера на видовете 

услуги е както следва:  

1. Такса за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране в т.ч.:  

- за жилищни имоти на граждани, 

жилищни имоти на предприятия – 1,5 %о 

/промила/ върху данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти на граждани, 

предприятия и организации – 2 %о 

/промила/ върху данъчната оценка.  

2. Такса за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните 

образувания в общината в т.ч.:  

- за жилищни имоти на граждани, 

жилищни имоти на предприятия – 0,5 %о 

/промил/ върху данъчната оценка. 

- за нежилищни имоти на граждани, 

предприятия и организации – 2 %о 

/промила/ върху данъчната оценка.  

3. Такса за третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации в 

т.ч.  

- за жилищни имоти на граждани, 

жилищни имоти на предприятия – 1 %о / 

промила/ върху данъчната оценка.  

- за нежилищни имоти на граждани, 

предприятия и организации – 3 %о 

/промила/ върху данъчната оценка.  

Чл. 17, ал. 7, т. 1(Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) 

Такса битови отпадъци за недвижими имоти в гр. 

Силистра, собственост на физически и/или юридически 

лица, се определя пропорционално в промили на база 

данъчната оценка на имотите, като разпределението на 

размера по видове услуги е както следва:  

а) Такса за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране:  

- за жилищни имоти – 2,5 %о /промила/ върху 

данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната 

оценка.  

б) Такса за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в общината:  

- за жилищни имоти – 0,5 %о /промила/ върху данъчната 

оценка; 

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната 

оценка.  

в) Такса за третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации:  

- за жилищни имоти – 2 %о / промила/ върху данъчната 

оценка;  

- за нежилищни имоти – 3 %о /промила/ върху данъчната 

оценка.  

 

           Чл. 17, ал. 7, т. 2 (Нова - Реш. ……. на ОбС 

Силистра) Такса битови отпадъци за недвижими имоти 

в населените места от Община Силистра, без гр. 

Силистра, собственост на физически и/или юридически 

лица, се определя пропорционално в промили на база 

данъчната оценка на имотите, като разпределението на 

размера по видове услуги е както следва: 

а) Такса за събиране и транспортиране на битови 
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отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране :  

- за жилищни имоти – 3,5 %о /промила/ върху 

данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната 

оценка.  

б) Такса за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в общината:  

- за жилищни имоти   – 0,5 %о /промила/ върху 

данъчната оценка. 

- за нежилищни имоти   – 2 %о /промила/ върху 

данъчната оценка.  

в) Такса за третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации:  

- за жилищни имоти   – 3 %о  /промила/ върху 

данъчната оценка.  

- за нежилищни имоти   – 3 %о /промила/ върху 

данъчната оценка.  

 

 

                                                                                          

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра,  да вземе 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ 

одобрява План-сметка на приходите и разходите за дейностите за 

предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2022 г. 

  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 , ал. 1 и 

чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-

процесуалния кодекс приема изменение и допълнение в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община 

Силистра, както следва: 

 

§1. В чл. 17, ал. 7 се изменя така: 

„ал. 7, т. 1 (Изм. - Реш. ……. на ОбС Силистра) Такса  битови отпадъци за недвижими 

имоти в гр. Силистра, собственост на физически и/или юридически лица,  се определя 

пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като 

разпределението на размера по видове услуги е както следва:  

а) Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране :  

- за жилищни имоти – 2,5 %о /промила/ върху данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната оценка.  

б) Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината:  

- за жилищни имоти – 0,5 %о /промила/ върху данъчната оценка; 

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната оценка.  



4 

 

в) Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации :  

- за жилищни имоти – 2 %о / промила/ върху данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти – 3 %о /промила/ върху данъчната оценка. 

 

т. 2  (Нова - Реш. ……. на ОбС Силистра) Такса битови отпадъци за недвижими 

имоти в населените места от Община Силистра, без гр. Силистра, собственост на 

физически и/или юридически лица, се определя пропорционално в промили на база 

данъчната оценка на имотите, като разпределението на размера по видове услуги е 

както следва: 

а)  Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране: 

- за жилищни имоти – 3,5 %о /промила/ върху данъчната оценка;  

- за нежилищни имоти – 2 %о /промила/ върху данъчната оценка.  

б) Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината:  

- за жилищни имоти   – 0,5 %о /промила/ върху данъчната оценка; 

- за нежилищни имоти   – 2 %о /промила/ върху данъчната оценка.  

в) Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:  

- за жилищни имоти   – 3 %о / промила/ върху данъчната оценка; 

- за нежилищни имоти   – 3 %о /промила/ върху данъчната оценка.“ 

 

 

С уважение, 

  

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 

 

Съгласували:  

 

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

д-р Мирослав Тодоров, зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 

Инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“ 

 

Мирослав Калинов, директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, директор на дирекция „Правна“ 

 

Изготвил:  

Красен Костадинов, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ 


