
 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ПРИ ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ - Кмет на Община Раковски  

 
 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и 

инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места  на община Раковски  за 2022 година и определяне на размера на таксата 

за битови отпадъци за 2022 година на физически и юридически лица на територията на 

Община Раковски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

6, ал. 1 б. „а“, чл.8, ал. 6, чл. 62, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местни данъци и такси, чл. 15 и 

чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Раковски. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

МОТИВИ: В изпълнение на изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 15, ал. 1 и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Раковски, Общинския съвет следва да 

определи таксата за битови отпадъци за 2022 година, въз основа на одобрена план-сметка, 

включваща необходимите разходи по: 

• Осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други 

инсталации и съоръжения за третирането им; 

• Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците; 

• Поддържане на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места и селищните образувания в общината, 

презназначени за обществено ползване.  

 

В съответствие с чл. 62 от ЗМДТ, размерът на таксата за ТБО се определя по реда 

на чл. 66 от същия закон за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и транспортиране на 

битови отпадъци; третиране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота 

на териториите за обществено ползване.  

За нежилищни имоти при подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ, таксата се 

определя на вид и брой съд за 1-ва услуга и 2-ра услуга, а за 3-та - поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване на база по-високата от двете: данъчна 

оценка на имотите или отчетна им стойност. 

Ползването на основа, различна от данъчната оценка на недвижимите имоти, 

тяхната балансова стойност или пазарната им оценка е отложено за 2024 г. Прилагането 



на друг вид основа за облагане с такса – смет, както и образеца и реда за изготвянето на 

план-сметката, към настоящия момент не са утвърдени с подзаконов нормативен акт.  

През 2022 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО се увеличават на 95 лева (в 

сравнение през 2021 год., когато отчисленията по чл. 64 са били 82 лева) за всеки тон 

депониран отпадък, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 

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

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – Обн. в ДВ. бр.111 от 27 Декември 

2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 

2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г. 

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО при извършване на дейност по 

третиране на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от собственика на депото 

през 2022 г. остава същата, като през 2021 г. - 6,02 лв. за тон депониран отпадък.  

Разчетите за 2022 г. са направени на база съществуващата цена за третиране на 

отпадъците без ДДС - 29,92 лв. за тон. 

Във връзка с гореизложеното и приложената в материала обосновка, предлагам 

Общински съвет - Раковски да приеме следното 

 

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 
 

 Общински съвет Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл.21, ал. 2 

от ЗМСМА, чл.6, ал. 2, чл. 8, ал.6, чл. 62, чл. 66 и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци 

и такси, чл. 15 и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Раковски, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява план - сметката за дейностите по управление на отпадъците за 2022 

година по обобщени показатели и по населени места, както следва: 

 

 1.1. За град Раковски - честота на извозване - 1 път седмично:  

 

№ по      

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

при 5%о  за 

ФЛ и 7%о за 

ЮЛ ‰ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ           660571 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 г.  

          660571 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ         1013845 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО            361776 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

          361867  

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

          290202 

 

  

 

 

 

 

 



1.2. За село Белозем -честота на извозване -1 път седмично:  

 

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 

 при 5‰  за ФЛ 

и 7‰ за ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          210059 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.   

         210059 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          278770 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО             98390 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           67947 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

         112433 

 

 1.3. За село Стряма - честота на извозване - 1 път седмично:  

 

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 5‰  за ФЛ  

и 7‰ за ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          677388 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.  

         677388 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          270446 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО           110887 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           74396 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           85163 

 

 1.4. За село Чалъкови - честота на извозване - 2 пъти месечно:  

 

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. 

при 9‰ за ФЛ 

и 10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            44934    

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.  

           44934 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            57276 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО             21188 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           18085 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           18003 

 

  

 



1.5. За село Шишманци - честота на извозване - 2 пъти месечно;  

 

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. 

при 5‰ за ФЛ 

и 7‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          115188 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.  

         115188 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            67386 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО             14547 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           11464 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

           41375 

 

 

 1.6. За село Момино село - честота на извозване - 2 пъти месечно: 

 

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. 

при 10‰  за 

ФЛ и 10‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25353 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.  

           25353 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            40865 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО             14666  

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

           11219 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване  

 

            14980 

 

 1.7. За село Болярино - честота на извозване - 2 пъти месечно:  

№ по       

ред 

                  

                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 

 при 7,5‰ за 

ФЛ и 10‰ за 

ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            20155  

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2022 год.  

           20155 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            25061 

    1. Събиране и транспортиране на ТБО               8997 

    2. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

 

             4634 

    3. Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

           11430  

 



 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.67 от ЗМДТ, 

Общински съвет Раковски одобрява размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. в 

Община Раковски, по населени места, както следва: 

 2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, 

които не са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по 

Закона за устройство на територията, по видове услуги, както следва: 

 

• За град Раковски 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове при 

ежеседмично обслужване съгласно чл. 15, 

буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ  

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка  

1 бр. кофа  

тип “Кука“ 

1 бр. съд тип 

“Бобър” 

1 бр. 

контейнер 

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

 

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

• За село Белозем 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“, ал. 1 от НОАМТЦУ - при 

честота 1 път седмично 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка   

1 бр. кофа тип 

“Кука“ 

1 бр. съд тип 

“Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 



ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8  

1000 

     - 5 на 1000 7 на 1000 

 

• За село Стряма 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“, ал. 1 от НОАМТЦУ - при 

честота 1 път  седмично 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа тип 

“Кука“ 

1 бр. съд тип 

“Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

     

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

 

 

 

• За село Чалъкови 

 



Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“, ал. 1 от НОАМТЦУ - при 

честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа тип 

“Кука“ 

1 бр. съд тип 

 “Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8  на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 1000 

 

• За село Шишманци 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при 

честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа тип 

“Кука“ 

1 бр. съд тип 

“Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

1,3 на 

1000 



ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжения за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

1,5 на 1000 

 

2,7 на 

1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

    

    - 

5 на 1000 7 на 1000 

 

• За село Момино село  

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при 

честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа тип 

“Кука“ 

1 бр. съд тип 

“Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 

1000 

 

Общо 

 531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

   

    - 

10 на 1000 10 на 1000 

 

• За село Болярино 

 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 

декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 

15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при 

честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 

установи вида и броя 

използвани съдове, на 

база на по-високата от 

двете стойности: 

отчетна стойност или 

данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “Кука“ 

1 бр. съд 

тип “Бобър” 

1 бр. 

контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 

нежилищн

и имоти на 

ФЛ и жил. 

на фирми  

Нежилищ

ни имоти 

на ЮЛ, 

вкл. и ЕТ 



І-ва услуга  

Събиране и 

извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. ползване 

 

1,8 на 1000 върху по-високата от двете 

стойности: отчетна стойност или данъчната 

оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

2,5 на 

1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 

отпадъците в 

съоръжение за 

преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5 на 

1000 

 

Общо 

531 лв. и 1,8 на 

1000 

1591 лв. и 1,8 

на 1000 

  

      - 

7,5 на 1000 10 на 1000 

 

 2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, находящ се в УПИ 

I, ПИ № 067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.  

 2.3. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на отпадъците 

в гр. Раковски, с. Белозем, с. Чалъкови, с. Момино село и с. Болярино да се поеме от 

реализирани остатъци в другите населени места от община Раковски, както и от очаквани 

постъпления от несъбрана такса - смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на 

Общината. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ 

Кмет на община Раковски 

 

 

 

Изготвил: ............................................... 

Лилияна Шопова, гл. експерт „Екология“ 

 

 

 

Съгласувал: ............................................. 

Адв. Мария Лесова 

 


