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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ  
 

 
От 

Ивайло Крачолов 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2021 година 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Таксата за битови отпадъци 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. 

 Според чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци 

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. 
 

За финансирането на изброените дейности, почистването на нерегламентираните 

сметища извън регулацията на града включващо прибутване и извозване на Община 

Чирпан за 2021 г. са необходими  2 079 532,96 лв., в. т.ч.:  

 По План-сметка на ОП „ЧИСТОТА” за дейността по поддържане чистотата 

на населените места в Община Чирпан за 2021 г. – 561 560,00 лева, в т.ч.: 
 

РАЗХОДИ 
Месечен 
размер 

Бр. 
месеци 

Годишен 
размер 

1.  ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА 23 880,00 12 286 560,00 

2.  РАЗХОД  НА  ГОРИВО 15 000,00 12 180 000,00 

3.  ТЕКУЩ   РЕМОНТ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 4 000,00 12 48 000,00 

4.  ИЗДРЪЖКА: 1  20 000,00 

5. РАБОТНО ОБЛЕКЛО:     6 000,00 

         20 ч. х 300 = 6 000.00 лв.       

6. ЗАСТРАХОВКИ, ВИНЕТКИ, ДАНЪЦИ 1   5 000,00 

7. ТЕКУЩ РЕМОНТ АВТОРАБОТИЛНИЦА 1   15 000,00 

8. ДРУГИ  РАЗХОДИ 1   1 000,00 

ОБЩА СУМА:     561 560,00 
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 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване, 

снегопочистване и почистване на сметища  - 216 022,56 лв. 
 

 Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за дейности по 

изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и  строителни  отпадъци – 

10 484 т * 82,00 лв. =  859 688,00 лева; 
 

 Обезпечение по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, покриващо 

бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, 

по предложение на оператора, определен за експлоатация и стопанисване на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Стара Загора за общините Стара Загора, 

Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, 

Чирпан, Павел баня и Раднево – ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „РСУО – Стара Загора“, гр. 

София, БУЛСТАТ 177098766: 

10 484 т * 1,44 лв. =  15 096,96 лева; 
 

 Входяща такса в Регионалната система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора за общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя 

Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево, 

стопанисвана от ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „РСУО – Стара Загора“, гр. София, 

БУЛСТАТ 177098766: 

10 484 т * 32,16 лв. =  337 165,44 лева; 

 Подмяна на негодни съдове за сметосъбиране:  

- кофа-120 л                          16 000,00 лв.  

- контейнер тип „Бобър”-1100 л     24 000,00 лв. 

- специален автомобил – сметосъбирач    50 000,00 лв. 

  Всичко:                                      90 000,00 лв. 

 

В рамките на регламентирания по чл.66, ал.1 от АПК срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан не са постъпили писмени предложения 

за изменения на предложения проект на Предложение за решение за определяне на 

такса битови отпадъци за 2021 година. 

В изпълнение на изискването на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси 

предлагам на Вашето внимание следният  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

1.  Общински съвет - Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66 

ал.1 от Закона за местните данъци и такси одобрява следната План – сметка за 

дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за  2021 г.: 
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П Л А Н  -  С М Е Т К А 
ЗА  СРЕДСТВАТА ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА 

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2021 Г. 

 

1.1. РАЗХОДИ 

Вид разход Необходими 

средства 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други 
90 000,00 

2. Дейност събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им: план-сметка на 

ОП „ЧИСТОТА”, такса в регионално депо. 

 

 

898 725,44 

3. Дейност 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  от Закона за управление на отпадъците 

- чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

 

 

 

 

 

15 096,96  

859 688,00 

4. Дейност почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

 

 

216 022,56 

Всичко разходи: 2 079 532,96 
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1.2. ПРИХОДИ 

№ Тип 
Населено 

място 
Необходими 

средства 

  В т.ч. по дейности 

Осигурява
не на 

съдове за 
съхранява

не на 
битовите 
отпадъци 

- 
контейнер
и, кофи и 

други 

Събиране 
на 

битовите 
отпадъци и 
транспорт
ирането им 
до депата 
или други 

инсталаци
и и 

съоръжени
я за 

обезврежда
нето 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  

ЗУО 

Почиства
не на 

уличните 
платна, 

площадит
е, алеите, 
парковите 
и другите 
територи

и от 
населенит

е места, 
предназна

чени за 
обществе

но 
ползване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 гр. Чирпан 1 665 219,27 72 068,94 719 668,77 700 498,05 172 983,51 

2 с. Винарово 14 418,22 624,01 6 231,22 6 065,23 1 497,76 

3 с. Гита 19 703,79 852,76 8 515,52 8 288,68 2 046,83 

4 с. Димитриево 10 275,79 444,73 4 440,96 4 322,66 1 067,44 

5 с. Държава 8 784,14 380,17 3 796,30 3 695,17 912,50 

6 с. Зетьово 50 893,53 2 202,62 21 994,99 21 409,08 5 286,84 

7 с. 

Златна 

ливада 5 570,82 241,10 2 407,58 2 343,44 578,70 

8 с. Изворово 7 231,76 312,98 3 125,40 3 042,14 751,24 

9 с. 

Малко 

Тръново 12 248,40 530,10 5 293,47 5 152,46 1 272,37 

10 с. Могилово 62 008,20 2 683,65 26 798,49 26 084,63 6 441,43 

11 с. Осларка 3 267,02 141,39 1 411,93 1 374,32 339,38 

12 с. Рупките 79 363,08 3 434,75 34 298,86 33 385,20 8 244,27 

13 с. Свобода 68 534,16 2 966,09 29 618,86 28 829,86 7 119,35 

14 с. Спасово 19 823,74 857,95 8 567,35 8 339,16 2 059,28 

15 с. 

Средно 

градище 16 470,60 712,83 7 118,21 6 928,59 1 710,97 

16 с. 

Стоян 

Заимово 3 277,12 141,83 1 416,29 1 378,57 340,43 

17 с. Целина 7 451,00 322,47 3 220,15 3 134,37 774,01 

18 с. Ценово 10 211,93 441,96 4 413,36 4 295,79 1 060,82 

19 с. Яздач 14 780,39 639,67 6 387,73 6 217,56 1 535,43 

Сума: 2 079 532,96 90 000,00 898 725,44 874 784,96 216 022,56 
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2. Общински съвет - Чирпан на основание чл. 62 и чл. 67, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. по 

населени места, пропорционално в промили върху основа, както следва: 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и 

урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху данъчната оценка на имотите; 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на 

предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, 

организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им 

оценка. 
 

2.1. За гр.Чирпан 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и 

урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 4,09  0/00 
0/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

 

№ 

 

Разходи по чл.66 от ЗМДТ 

Жилищни и вилни 

имоти  на граждани и 

предприятия 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други 
             0,18  0/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             1,77  0/00 

Т.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 

             1,72  0/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,42  0/00 

Всичко:                  4,09  0/00 
 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на 

предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, 

организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им 

оценка – 6,86  0/00                                
0/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

№ Разходи по чл.66 от ЗМДТ Нежилищни имоти на 

ЕТ и ЮЛ 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други 
             0,30  0/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             2,96  0/00 
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Т.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 

             2,89  0/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,71  0/00 

Всичко:              6,86 0/00 

 

2.2. За с. Винарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна 

ливада, с. Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. 

Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. 

Яздач: 

 За жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените  и 

урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху данъчната оценка на имотите – 6,86  0/00 
0/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

 

№ 

 

Разходи по чл.66 от ЗМДТ 

Жилищни и вилни 

имоти  на граждани и 

предприятия 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други 
             0,30  0/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

             2,96  0/00 

Т.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 

             2,89  0/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,71  0/00 

Всичко:                  6,86  0/00 
 

 За притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на 

предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, 

организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, 

пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им 

оценка – 6,86  0/00                                
0/00   за всяка услуга поотделно се определя в следния размер: 

№ Разходи по чл.66 от ЗМДТ Нежилищни имоти на 

ЕТ и ЮЛ 

Т.1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други 
             0,30  0/00 

Т.2 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането              2,96  0/00 
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им до депата или други инсталации и съоръжения за 

обезвреждането им 

Т.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 

             2,89 0/00 

Т.4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

             0,71  0/00 

Всичко:              6,86 0/00 

 

3. Общински съвет - Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 

2 от Закона за местните данъци и такси определя годишен размер на таксата за битови 

отпадъци за 2021 г. в размер на 6,00 лева за един ученик за следните учебни заведения 

на територията на Община Чирпан: 

1. СУ „П.К.Яворов” – гр. Чирпан    

2. ОУ „Васил Левски” – гр. Чирпан    

3. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Чирпан  

4. НУ „Св. Климент Охридски” – гр. Чирпан       

5. ОУ „Отец Паисий” – с. Зетьово      

6. ОУ „Кирил и Методий” – с. Свобода   

7. ОУ „Васил Левски” – с. Гита      

8. Професионална гимназия по селско стопанство – гр.Чирпан   

Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от 

Сведение за организиране дейността на училището списък - образец №1 утвърден от 

МОН, а информацията се предоставя до края на предходната година в Отдел „Местни 

данъци и такси” под формата на справка - извлечение от този образец, изготвена от 

Директора на Дирекция „Образование, култура, социални и младежки политики и 

туризъм" в общинската администрация. 
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