
Прил.2

Размери на таксата за битови отпадъци за 2016 г. 

по видове дейности и населени места

1. Гр.Садово

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200 лв./230 лв. 700 лв. 2,68 1,46

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100 лв./115лв. 300 лв. 1,98 2,39 3,28

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 4,91 промила върху основата за облагане 4,26 4,91 1,31

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 4,91 промила 1000 лв. +4,91 промила 8,92 8,76 4,59

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

2. С.Чешнегирово

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете, за облагане на Данък върху недв.

 честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 1,73 0,81

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115лв. 300 лв. 1,61 0,61 2,67

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 4,47 промила върху основата за облагане 2,25 4,47 0,62

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 4,47 промила 1000 лв. +4,47 промила 5,59 5,89 3,29

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ



3.С.Катуница

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете, за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 1,53 1,21

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 0,91 1,04 1,15

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 4,03 промила върху основата за облагане 2,2 4,03 1,98

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 4,03 промила 1000 лв. +4,03 промила 4,64 6,28 3,13

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

4.С.Караджово

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 6,79 2,69

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 4,53 5,12 2,3

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 7,65 промила върху основата за облагане 2,38 7,65 2,09

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 7,65 промила 1000 лв. +7,65 промила 13,7 15,46 4,39

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ



5.С.Моминско

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете, за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 7,33 3,71

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 3,45 2,93 2,3

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 6,23 промила върху основата за облагане 4,37 6,23 3,82

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 6,23 промила 1000 лв. +6,23 промила 15,15 12,87 6,12

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

6.С.Кочево

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете, за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200 /230лв. 700 лв. 4,7 2,61

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 2,98 0,59 2,48

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 1,5 промила върху основата за облагане 1,02 1,64 1,25

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 1,5 промила 1000 лв. +1,5 промила 8,7 4,84 3,73

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ



7.С.Поповица

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

чл.11б от НОАМТЦУ, честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 1,78 1,73

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 1,05 1,23 2

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 4,12 промила върху основата за облагане 1,55 4,12 2,3

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 4,12 промила 1000 лв. +4,12 промила 4,38 7,08 4,3

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

8.С.Милево

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

чл.11б от НОАМТЦУ, честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 2,9 1,5

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100 /115лв. 300 лв. 1,84 1,61 1,46

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 6,3 промила върху основата за облагане 4,52 8,6 1,15

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 6,3 промила 1000 лв. +6,3 промила 9,26 11,71 2,61

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ



9.С.Богданица

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 3,93 5,67

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 2,92 4,21 2,3

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 8,56 промила върху основата за облагане 5,95 8,56 4,34

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 8,56 промила 1000 лв. +8,56 промила 12,8 18,44 6,64

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

10.С.Селци

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 6,02 2,19

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 4,22 2,01 3,8

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 6,54 промила върху основата за облагане 4,44 7,2 3,28

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 6,54 промила 1000 лв. +6,54 промила 14,68 11,4 7,08

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ



11.С.Ахматово

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете , за облагане на Данък върху недв.

 честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200/230 лв. 700 лв. 3,45 2,07

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 1,61 1,33 1,15

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 2,88 промила върху основата за облагане 2,48 2,88 1,46

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 2,88 промила 1000 лв. +2,88 промила 7,54 6,28 2,61

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

12.С.Болярци

Вид на услугата На база количество отпадъци за 1 година На база промил върху основата 

на база декл-я за вид и брой на съдовете, за облагане на Данък върху недв.

честота на сметоизв-не - имущество

съгласно Заповедта на кмета на община- (в промили)

за граждани в стр.граници и  юридически лица

и ЕТ

1 брой кофа 1 брой контейнер Граждани в Юридич. Граждани 

0,11/0,12 куб.м. 1,1 куб.м. стр.граници лица и ЕТ извън стр.

граници

За сметосъб-не

сметоизвозв-не, 200 /230лв. 700 лв. 3,23 4,15

осиг-не на съдо-

ве

Депониране на

битови отпадъци, 100/115 лв. 300 лв. 1,96 2,51 1,73

поддръжка и

закриване на 

депа

Поддържане 

чистота на 5,76 промила върху основата за облагане 4,47 5,76 1,73

територии за с Данък върху недв.им-во

общ.ползване (за всички съдове общо)

Общо 300 лв. + 5,76 промила 1000 лв. +5,76 промила 9,66 12,42 3,46

в/у осн.на ДНИ в/у осн.на ДНИ

13. За имотите на НК "Железопътна инфраструктура , заети от железопътните линии определя

размеr на таксата за битови отпадъци за 2016 г. в размер на 6 промила, разпределени, както следва:



    -  3 промила - за поддръжка на депа;

    -  3 промила - за поддръжка на териториите за обществено ползване.

14.За всички училища , детски градини, читалища,пенс.клубове , административни сгради на кметствата 

и общината на територията на общината таксата за битови отпадъци се определя в размер на 30 %

от промила за юридическите лица за съответното населено място.


