
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 

ГРАД ПОПОВО И КВАРТАЛИТЕ НЕВСКИ И СЕЯЧИ ЗА 2021 Г. 

 

Публикувано на: 16.11.2020 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считан от 16.11.2020 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за определяне размера на такса за 

битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски и Сеячи за 2021 г. 

 

Съгласно чл.69, ал.2 от АПК, в законоустановения едномесечен срок от публикуване на 

настоящото предложение на интернет страницата на Община Попово, се предоставя, 

съгласно чл.69, ал.1, т.1 от АПК, възможност на заинтересованите лица да направят своите 

писмени предложения и становище в Център за административни услуги и информация – 

гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на 

e-mail: apio@popovo.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ 

№1 тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово  

чрез Зам.-кмет инж. Милена Божанова-съгласно Заповед за заместване №З-20-

675/16.11.2020 г. 

 

 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на такса за битови отпадъци за град                   

Попово и кварталите Невски и Сеячи за 2021 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

                                             Размерът на таксата за битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски и 

Сеячи не е променян от 2011 г. За този почти десет годишен период са настъпили 

значителни изменения на разходите по план-сметките , нормативната база, основите, върху 

които се изчислява таксата. С оглед покриване на пълните разходи по план сметката за 

сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. се налага определяне нов 

размер на таксата на база количество на битовия отпадък, съобразно вида и броя на 

декларирани съдове за смет, или пропорционално/в промил/ върху определената от 

Общинския съвет основа за изчисление. 

           На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7  от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, 

ал. 1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 67 от Закона за 

местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022 

г.) и чл. 17 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, при спазване на изискванията на 

чл. 65-69 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 
РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява цени за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер в 

зависимост от честота на обслужване за град Попово и за кварталите Невски и Сеячи, 

при определяне на такса „Битови отпадъци” според количеството за 2021 година, 

съгласно Приложение №1. 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи, 

съгласно Приложение №2 за 2021 г., както следва: 

2.1. за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти 

на фирми в размер на 1,62 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, от което 0,68 

на хиляда - за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,90 на хиляда - третиране на ТБО и 

0,04 на хиляда – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 

2.2. за фирми, декларирали в срок до 30.11.2020 г. вида и броя на съдовете за смет – 

според количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на 

сметоизвозване: 



 за гр. Попово 

- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 11 пъти месечно – 1949,45 лв./год. 

- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 4 пъти месечно – 781,58 лв./год.; 

 За кв. Невски и кв. Сеячи 

- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 3 пъти месечно – 541,09 лв./год. 

 

плюс 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване; 

 

2.3 за нежилищни имоти на фирми в размер на 11,75 на хиляда върху отчетната 

стойност на имотите, от които 5,02 на хиляда – за сметосъбиране и сметоизвозване, 

6,65 на хиляда - третиране на ТБО и 0,08 на хиляда - за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване; 

2.4. за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, както следва: 

- 0,04 на хиляда върху данъчната оценка на имотите – за жилищни, нежилищни и 

вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми; 

- 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за нежилищни имоти на 

фирми. 

 

 

 

 

Вносител: 

За Кмет на Община Попово 

Инж. Милена Божанова 

Зам.-кмет на Община Попово 

Съгласно Заповед за заместване №З-20-675/16.11.2020 г. 

                          /п/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за определяне размера на такса за битови отпадъци за град Попово и 

кварталите Невски и Сеячи за 2021 г. 

 

 

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ 

бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) таксата за битови отпадъци се определя в годишен 

размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена 

план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

     1.  осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

     2.   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

     3.   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; 

     4.  почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Размерът на таксата за битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски и Сеячи не е 

променян от 2011 г. Това е един почти десет годишен период, в който са настъпили 

значителни изменения на разходите по план-сметките , нормативната база, основите, върху 

които се изчислява таксата. 

  

Чл.67 от Закона за местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в 

сила от 01.01.2022 г.) регламентира, че размерът на таксата се определя в левове според 

количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството на 

битовите отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. 

В приложение №1 към настоящото предложение е определена цена за сметосъбиране, 

сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер тип Бобър 1,1 куб.м. за 2021 г., за град 

Попово и кварталите Невски и Сеячи, в зависимост от честотата на извозване и разходите 

за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битовите отпадъци по план сметката. 

В чл.17, ал.4 от Наредбата на Общински съвет-Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги е предвидено, че когато размерът 

на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, данъчно задължените 

лица подават декларация по образец в Община Попово – “Местни данъци и такси” в срок 

до 30 ноември на предходната година, в която посочват вида и броя на необходимите 

съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със 

заповед на кмета на Община Попово честота на извозване на битовите отпадъци. 

В случай, че за 2021 г. не е заявено изчисление на такса битови отпадъци на база 

количество/чрез декларация за съдове за битови отпадъци/, таксата за битов отпадък се 

определя както следва: 

-за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на фирми,  

пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка на имота; 

-за нежилищните имоти на фирми, пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на 

имота. 
В приложение №2 към настоящото предложение е определен размерът на таксата за 

битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски и Сеячи, поотделно за жилищни и 

нежилищни имоти на граждани, жилищни имоти на фирми и нежилищни имоти на фирми 

в промил, съобразно разходите по план сметката, включващи сметосъбиране, 

сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване. С оглед намаляване на тежестта на разпределяне на 

целия разход от план сметката върху населението и бизнеса е предвидено дофинансиране 

на план сметката от други общински приходи.  



 

Настоящето предложение е направено на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1, т.7  от 

ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 

01.01.2022 г.) и чл.67 от Закона за местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ 

бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл.17 от Наредбата на общински съвет гр. 

Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, при 

спазване на изискванията на чл.65-69 от АПК. 

 

Съгласно чл.69, ал.2 от АПК, в законоустановения едномесечен срок от публикуване на 

настоящото предложение на интернет страницата на Община Попово, се предостави 

възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и 

становище в Център за административни услуги и информация – гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-mail: 

apio@popovo.bg 



Приложение №1

населено място

бр. 

вземания 

месечно

бр. 

контейнери

годишна сума за 

сметосъбиране, 

сметоизвозване и 

третиране /лв.с ДДС/

годишна цена на 1 

бр. контейнер /лв.с 

ДДС/

Попово-район 1 11 435 848009.6 1949.45

Попово-район 2 4 55 42986.66 781.58

кв.Невски-район 3 3 23 12445.09 541.09

кв.Сеячи-район 3 3 25 13527.27 541.09

общо 916968.62

ЦЕНА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА 1 БРОЙ 
КОНТЕЙНЕР ТИП БОБЪР 1,1 КУБ.М. ПРЕЗ 2021 Г. ЗА ГРАД ПОПОВО И 

КВАРТАЛИТЕ НЕВСКИ И СЕЯЧИ



Недвижими имоти Промил Приход/лв./ Разход/лв./

Граждани

- жилищни имоти граждани 1.62 432 223.97

- жилищни имоти с 

декларации по чл.19,ал.5 от 

НОАМТЦУ 0.04 490.33

- имоти на граждани извън 

райони за сметосъбиране 0.04 37.48

432 751.78

Фирми

- жилищни имоти фирми 1.62 19 689.85

- жилищни имоти с 

декларации по чл.19,ал.5 от 

НОАМТЦУ 0.04 24.26

- нежилищни имоти фирми 11.75 262 866.61

- нежилищни имоти читалища-

освободени на 75% 2.94 128.04

- нежилищни имоти с 

декларации по чл.19,ал.5 от 

НОАМТЦУ 0.08 485.58

0.08 5 527.29

64 613.20

- фирми с имоти извън райони 

за сметосъбиране 0.08 734.81

354 069.64

общо 786 821.42 786 821.42

дофинансиране 150 000.00

обща план сметка 936 821.42

ПРОМИЛИ ЗА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГР.ПОПОВО, 

КВ. НЕВСКИ И КВ.СЕЯЧИ ЗА 2021 Г.

- нежилищни имоти с 

декларации за контейнер

Приложение №2
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