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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 20 
 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

23.12.2019 г. с Протокол №4 

 

 ОТНОСНО: Изменение на годишен размер на такса битови 

отпадъци за юридически и физически лица за 2020 г. на Община 

Николаево. 

Мотиви: 

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. Това налага промяна в размера на промилите на такса битови 

отпадъци.  

В изпълнение изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за 

нормативните актове проектът за изменение на годишния размер на такса 

битови отпадъци, ведно с мотивите бяха оповестени на интернет 

страницата на Община Николаево. На заинтересованите лица бе 

предоставен 30-дневен срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и 

становища по проекта и в законоустановения срок такива не са постъпили. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал.1, т. 6 и т. 7 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 

 
Р Е Ш И: 

 

I. Определя годишния размер на такса битови отпадъци за физически 

и юридически лица за 2020 година по населени места пропорционално 



 2

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. 
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- 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 

 

II. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови 

отпадъци през 2020 г., съгласно точка първа I от приложение № 1 към 

настоящото Решение. 

 

III. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по 

осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и 

обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата 

на териториите за обществено ползване за 2020 година в Община 

Николаево, съгласно точка втора II от приложение № 1 към настоящото 

Решение. 

Приложение № 1 

П Л А Н   -  С М Е Т К А 

за предстоящите приходи и разходи на дейност „Чистота” 

 в община Николаево през 2020 година 

                   

№ Наименование 
Сума 

лв. 

I. Приходи 184234,00 

 Преходен остатък 20000,00 

1. Приходи от жилищни имоти  38650,00 

 а/сметосъбиране и сметоизвозване 28358,00 

 б/обезвреждане битови отпадъци в депата  6697,00 

 в/чистота на териториите за обществено ползване 3595,00 

2. Приходи от нежилищни имоти  54070,00 

 а/сметосъбиране и сметоизвозване  41465,00 

 б/обезвреждане битови отпадъци в депата  8501,00 

 в/чистота на териториите за обществено ползване  4104,00 

3. Приходи от жилищни имоти  37160,00 

 а/сметосъбиране и сметоизвозване  22204,00 

 б/обезвреждане битови отпадъци в депата  11320,00 

 в/чистота на териториите за обществено ползване  3636,00 

4. Приходи от нежилищни имоти  34354,00 

 а/сметосъбиране и сметоизвозване  22346,00 

 б/обезвреждане битови отпадъци в депата 9665,00 

 в/чистота на териториите за обществено ползване  2343,00 

   

II. Разходи 184234,00 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване  67 784,00 
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1.1 Организирано сметосъбиране и сметоизвозване 57784,00 

1.2 Съдове за битови отпадъци 10 000.00 

2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

96450,00 

2.1 Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез 

депониране  

24120,00 

2.2  Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък          1080,00  

2.3 Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък    71250,00 

3. Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и 

др.територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване и нерегламентирани сметища 

 

 

20 000,00 

 

 

 
 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев   Х 

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 
 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 12 „за“, 

„против” - няма „въздържали се” - 1 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                / Юсеин Юсменов / 


