
 

 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
 

 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, 

Община Николаево считано от 14.11.2019г., чрез настоящото публикуване за обществена 

консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на е-mаil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net, в 

деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, 

стая 8 или в гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване 

на гражданите, стая  2 

 

П Р О Е К Т 

 

ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ   НА ГОДИШЕН  РАЗМЕР  НА  ТАКСАТА  БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ  ЗА  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2020 г., ПО  

НАСЕЛЕНИ  МЕСТА  В  ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

 

 

Мотиви 
към проект за изменение на годишен размер на такса битови отпадъци  

за юридически и физически лица за 2020 г.  

на Община Николаево,  

приети с решение №111/29.12.2016 г. на ОбС Николаево 

 

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци не е 

достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на 

обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на 

Община Николаево. Отделно от това, от 2020 г. доплащането за  сметището в 

Община Гурково, което се налага да ползваме поради липса на такова на 

територията на нашата община, се завишава от 57 лв. на 95 лв. за тон изхвърлени 

отпадъци. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и 

нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община 

Николаево. 

 Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които 

Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се 

повишава. 

 Ето защо предлагаме на вашето внимание по-долу изписания проект за 

Решение. 

 

 

 



 

 

Проект за Решение  

за определяне годишния размер на такса битови отпадъци  

за физически и юридически лица за 2020 година 

в Община Николаево 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от 

Закона за местни данъци и такси Общинския съвет Николаево 

 

РЕШИ: 

 

I. Определя годишния размер на такса битови отпадъци за физически и 

юридически лица за 2020 година по населени места пропорционално върху 

основа – данъчната оценка на имота на собственика или по-високата  отчетна 

стойност на недвижимите имоти на юридическите лица, както следва: 

 

 гр. Николаево: 

За юридически лица : - 9.0 промила в т.ч. 

-  6.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  1.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

- 1.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

За физически лица : - 8.0 промила в т.ч. 

-  5.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  1.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  1.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

с. Нова Махала 

За юридически лица : - 13.0 промила в т.ч. 

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

За физически лица : - 12.0 промила в т.ч. 

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

с. Едрево 

За юридически лица : - 13.0 промила в т.ч. 

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 



 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

За физически лица : - 12.0 промила в т.ч. 

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

с. Елхово 

За юридически лица : - 13.0 промила в т.ч. 

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

За физически лица : - 12.0 промила в т.ч. 

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци; 

-  2.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

 

 

 


