
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  6 / 30.12.2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация на  30. 12. 2019 година /понеделник/ 

от 09.00 часа проведе  заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветници.   
            

 Председател на Общински съвет откри  заседанието и предложи същото да протече при следния: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница 
относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. на територията на Община 
Лозница. 
…………………………………………………………………………………………...................................... 
 

     Г-н Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 

записка. 
     Г-жа Данаила Савова – Петрова, Директор Д-я „МРЕУТСД“, направи разяснение по внесената 
докладна и обстоятелствата, които налагат промяната в размера на таксата за битови отпадъци за 
2020г. на територията на община Лозница.  
      Г-н Александър Калинов – общински съветник, направи предложение, размерът на 
обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, да бъде 
намален.     Предложението му, бе подложено на гласуване с 5 – „ЗА“ и 9 – „ПРОТИВ“, направеното 
предложение НЕ бе прието.  
      След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

     Гласували  14 – Общински съветници  

 „ЗА” – 9 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов Въздържал се  
3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев отсъства 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков отсъства 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб Въздържал се 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова Въздържал се 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут Въздържал се 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Въздържал се 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



РЕШЕНИЕ № 16 

30 Декември  2019 год. 
 

 

Съгласно изискванията на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ 53 от 
13.07.12 г., в сила от 13.07.12 г.) кметът на общината организира управлението на битовите 
отпадъците и отговаря за изпълнението на дейностите за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване, а чл. 57 гласи: „Разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение на 
задълженията на органите на местно самоуправление и местна администрация по глава втора, раздел 
III от този закон се предвиждат по бюджета на съответната община в размер, не по-малък от 
планираните за съответната година приходи от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква "а" от Закона за 
местните данъци и такси”. 

Съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на 
таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а с измененията и 
допълненията в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ (обн., ДВ бр. 88 от 2017 г.), когато не може да се установи 
количеството на битовите отпадъци по чл. 67, ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на 
ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да 

бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.  
Така разписаният нов начин на изчисляване на такса смет на принципа "замърсителят плаща" 

отново беше отложен и ще влезе в сила през 2022 г. или с две години по-късно от първоначално 
предвидената дата. Това гласят към момента разпоредбите на чл. 67, ал. 2 (ДВ, бр. 98 от 2018 г.). 

   Към настоящият момент като основа за определяне на такса битови отпадъци предимно се 
приема данъчната оценка. Причината е, че няма методика и измерител за количеството отпадъци, 
генерирано от едно домакинство. Доставка на индивидуален съд за граждани в жилищни блокове и 
многофамилни жилища е невъзможно. Домовите книги се поддържат на доброволен принцип и е 
необходимо съдействието на управителите на етажната собственост.  

Предвид гореизложеното, предлагаме размерът на таксата за битови отпадъци на територията 
на община Лозница да продължи да се определя за жилищните и нежилищните имоти на гражданите, 
на база данъчната оценка на имотите, а за предприятията, на база по-високата между отчетната 
стойност на имота и данъчната оценка на имота. 

С Решение № 365 от Протокол № 55 от 21.12.2018 г. Общински съвет - Лозница утвърди 
размера на таксата за битови отпадъци, с която бяха обложени гражданите и юридическите лица в 
общината през 2019 година. От планираните 342 877 лв. към 28 ноември 2019 г. са събрани общо 248 

511 лв. 
За предстоящата 2020 г. планираме разходи за извършване на дейностите по чистота в размер 

на 413 701 лв., които са разпределени и включват финансиране на разходи за: 
- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери; 
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо град Разград; 
- 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; 
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 

Определянето на таксата за битови отпадъци за имоти на територията на Община Лозница за 
2020 г. е извършено по начина, по който това е направено през 2019 г., а именно на база данъчната 
оценка или отчетна стойност на недвижините имоти , т. е. няма промяна в това отношение.  

Предвид гореизложеното и въз основа на изготвен план – сметка за необходимите средства по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и справка за начина на 
изчисляване на такса битови отпадъци в Община Лозница за 2020 година, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 7 и т. 23 от Закона на местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Лознца  



 

 

РЕШИ: 
 

І. ОДОБРЯВА Справка за начина на изчисляване на такса битови отпадъци в Община 
Лозница за 2020 година и План-сметка за необходимите средства по организираво събиране, 
извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Лозница за 2020 година. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година за населените места, 
включени в територията на община Лозница /Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, 
Крояч, Ловско, Лозница, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, 
Тръбач, Чудомир/,  както следва: 

1. За недвижими имоти на физически лица: 
За всички населени места, включени в обхвата на община Лозница върху данъчната им 

оценка – 7,19  на хиляда, в това число: 
      - сметосъбиране и сметоизвозване –  3,78  на хиляда 

      - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 0,37 на хиляда 

      - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на 
битови отпадъци – 3,04 на хиляда. 

2. За недвижими имоти и земя на юридически лица – върху по-високата между отчетната 
стойност на ДМА и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от Заключителните разпоредби  
към Закона за допълнение на ЗМДТ  –  9,24 на хиляда, в това число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване – 4,93 на хиляда 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 0,36 на хиляда 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови 
отпадъци – 3,95 на хиляда 

3. За недвижими имоти на физически лица, намиращи се извън районите, в които е 
организирано сметосъбиране и извозване на битовите опадъци – върху отчетната им стойност – 

3,41 на хиляда, в това число: 
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 0,37 на хиляда 

      - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на 
битови отпадъци – 3,04 на хиляда. 

4. За недвижими имоти на юридически лица, намиращи се извън районите, в които е 
организирано сметосъбиране и извозване на битовите опадъци – върху по-високата между 
отчетната стойност на ДМА и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от Заключителните 
разпоредби  към Закона за допълнение на ЗМДТ – 4,31 на хиляда, в това число: 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 0,36 на хиляда 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови 
отпадъци – 3,95 на хиляда. 

ІІІ. Задължава Общинската администрация да организира дейностите по сметосъбирането и 
сметоизвозването на битовите отпадъци, обезвреждането им на депата и поддържане чистотата на 
населените места при условия, гарантиращи качествено обслужване на гражданите, предприятията и 
организациите. 

ІV. Решение 365 от Протокол № 55 от 21.12.2018 г. на Общински съвет - Лозница да не се 
прилага считано от 01.01.2020 година. 
     Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на 
Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 



 

     Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

      

 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                          A. Салиева                                                  И. Ахмедов 

 

 

 

Решението е обявено на  03/01 /2020 г. 


	„ПРОТИВ” – 0

