ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Любимец,
приета с Решение № 217 на 26.03.2003 г. на
Общински Съвет-Любимец, последно изменена и
допълнена с Решение № 37/29.01.2016г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 159
на ОбС, прието с протокол № 16 от 07.12. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.66, ал 1 от ЗМДТ ,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I.
Определя размера на Такса за битови отпадъци за 2017 година за всички
населени места в Община Любимец, съгласно Приложение№7 :
Приложение №7
Размер на Такса битови отпадъци за 2017 год. за гр.Любимец и останалите населени места на
територията на Община Любимец

1. Таксата за битови отпадъци, дължима от лицата по чл.64 от ЗМДТ се определя в промили
върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и по чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия по населени места както следва:
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Наименование на
населеното място

І. Жилищни имоти на
граждани и предприятия
1.гр.Любимец
2.селата
-Георги Добрево
-Лозен
-Белица
-Малко Градище
-Дъбовец
-Вълче поле
-Йерусалимово
-Оряхово
-Васково
Наименование на
населеното място

ІІ. Нежилищни имоти на
граждани и предприятия
1.гр.Любимец
2.селата
-Георги Добрево
-Лозен
-Белица
-Малко Градище
-Дъбовец
-Вълче поле
-Йерусалимово
-Оряхово
-Васково

Събиране и
транспортира
не на битови
отпадъци
в промили

Обезвреждане
на битови
отпадъци в
депа
в промили

Поддържане
чистота на
населените
места за
обществено
ползване
в промили

Общо в
промили

3,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

6,00
6,00

Събиране и
транспортира
не на битови
отпадъци
в промили

Обезвреждане
на битови
отпадъци в
депа
в промили

Поддържане
чистота на
населените
места за
обществено
ползване
в промили

Общо в
промили

6,00
6,00

2,00
2,00

4,00
4,00

12,00
12,00

2. Когато таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, съгласно
чл.67, ал.1 от ЗМДТ се дължи такса в размер на :
2.1 За 1 бр. контейнер тип ”Бобър” за битов отпадък, с обем 1100 литра, при честота на
извозване един път седмично или 52 пъти годишно.

таксата е в размер на 1266 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за
имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на
населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 601,00 лв.
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За 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците –
665,00 лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия.
2.2 За 1 бр. контейнер тип ”Бобър” за битов отпадък с обем 1100 литра, при честота на
извозване два пъти седмично или 104 пъти годишно.

таксата е в размер на 1931,00 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ
за имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата
на населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 601,00 лв.

За 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците –
1330,00 лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия.
2.3 За 1 бр. контейнер тип ”Бобър” за битов отпадък с обем 1100 литра, при честота на
извозване три пъти седмично или 156 пъти годишно.

таксата е в размер на 2597 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за
имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на
населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 601,00 лв.

За 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците –
1996,00лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия .
2.4 За 1 бр. кофа за битов отпадък с обем 240 литра, при честота на извозване един път
седмично или 52 пъти годишно.

таксата е в размер на 513,51лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ
за имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата
на населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 258,00 лв.
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За 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците –
255,51лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия.
2.5 За 1 бр. кофа за битов отпадък с обем 240 литра, при честота на извозване два пъти
седмично или 104 пъти годишно.

таксата е в размер на 769,00 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ
за имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата
на населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 258,00 лв.

За 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците –
511,00лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия.
2.6 За 1 бр. кофа за битов отпадък с обем 240 литра при честота на извозване три пъти
седмично или 156 пъти годишно.

таксата е в размер на 1032 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за
имоти на граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на
населеното място, от която:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци до депата или други
инсталации за обезвреждането им – 258,00 лв

За 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 чл.64 от Закона за управление на отпадъците –
774лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 4 промила върху
основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и чл.21 от ЗМДТ за имоти на
предприятия.
II. Общински съвет Любимец приема изменения и допълнения на Наредба № 7 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец,
както следва:
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
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ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
§.1 Изменя и допълва чл.15 както следва:
Създава ал.1 на чл.15 със следното съдържание: ”Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от
ЗМДТ, според одобрените от Общинския съвет разходи за съответната година за всяка от
дейностите по чл.14. от Наредбата.
Създава нова ал.2 на чл.15 със следното съдържание: ”Таксата за услугите по
сметосъбиране, извозване и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци,
която дължат гражданите и предприятията на територията на община Любимец се изчислява по
реда на чл.17 от наредбата :
1.за жилищните имоти на граждани и предприятия - пропорционално върху данъчната
оценка на имота;
2.за нежилищни имоти на граждани - според количеството на битовите отпадъци или
пропорционално върху данъчната оценка на имота;
3. за нежилищни имоти на предприятия -според количеството на битовите отпадъци или
пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
Създава нова ал.3 на чл.15 със следното съдържание : ”Таксата за услугите по
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване /почистване на улични платна,
площади, алеи, паркове и други територии от населените места за обществено ползване/, която
дължат гражданите и предприятията на територията на община Любимец се изчислява по реда на
чл.17 от наредбата - пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.20 от ЗМДТ за
гражданите, и по чл.21 от ЗМДТ за предприятията.”
§.2 Изменя ал.3 на чл.17 така: ”Размерът на таксата за битови отпадъци се определя съгласно
чл.66, ал. 1 от ЗМДТ и съгласно Приложение №7 от настоящата наредба, както следва:
т.1, ал.3, чл.17 със следното съдържание: За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти
на предприятия в гр. Любимец и останалите населени места в общината, размерът на таксата е 6
промила, пропорционално върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
- 3 промила за сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за съхраняване на
битови отпадъци – контейнери, кофи и др.;
- 2 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци;
- 1 промила за поддържане чистотата на територии за обществено ползване;
т.2, ал.3, чл.17 със следното съдържание: „За нежилищни имоти на граждани и предприятия
на територията на гр. Любимец и останалите населени места в общината, в случаите на
невъзможност за определяне количеството генерирани отпадъци, размерът на таксата за битови
отпадъци е 12,0 промила пропорционално върху данъчната оценка на имота за граждани и 12,0
промила пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на
имота за предприятия, в т.ч.:
- 6,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;
- 2,0 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци;
- 4,0 промила за поддържане чистотата на територии за обществено ползване;
т.3, ал.3 на чл.17 със следното съдържание: За нежилищни имоти, за които е подадена
декларация по образец, одобрен от Кмета на Община Любимец, според количеството на
отпадъците, събрани в стандартен съд, разположен в границите на имота / кофа за смет от 240
литра, контейнер тип „Бобър” от 1100 литра/, размерът на таксата е в лева за услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или др.съоръжения,
при определена със Заповед на Кмета честота на извозване.
За услугата по поддържане чистотата на териториите на обществено ползване в населените
места, таксата се определя в размер на 4 промила върху данъчната оценка на имота по чл.20 от
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ЗМДТ за граждани и 4 промила върху данъчната оценка на имоти по чл.21 от ЗМДТ за
предприятията.
Лицата задължени за таксата подават декларация до Кмета на Община Любимец в срок до 30
ноември на предходната година.
т.4, ал.3 на чл.17 със следното съдържание:
При подаване на декларация по чл.17, ал.3,т.3 според количество отпадъци се посочва вида и
броя на съдовете, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозване
на битовите отпадъци.
т.5, ал.3 на чл.17 със следното съдържание:
Видът и броят на съдове за битови отпадъци за имота се съгласуват в дейност - „Дейности по
чистота, благоустройство и обществен ред” на Община Любимец.
т.6, ал.3 на чл.17 със следното съдържание:
Декларацията по чл.17, ал.3, т.3 се попълва в два екземпляра и се подава в отдел „Местни
Данъци и Такси” Община Любимец, в срока определен в чл.17, ал.3, т.3 и се завежда с входящ
номер в регистър „Декларации според количество битови отпадъци”. Декларацията се приема, но
поражда последици само след съгласуването и с длъжностно лице, определено със Заповед на
Кмета на Община Любимец от дейност -„Дейности по чистота, благоустройство и обществен ред.
т.7, ал.3 на чл.17 със следното съдържание:
По внесена декларация по чл.17, ал.3,т.3 се извършва проверка за базовите параметри на
имота, както и за генерираното количество битови отпадъци. Проверката се извършва от
длъжностни лица от отдел ”Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, екология и
управление на отпадъците” и дейност „Дейности по чистота, благоустройство и обществен ред” при
Община Любимец.
Съгласуването на декларацията от длъжностни лица от отдел ”Общинска собственост,
стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците” и дейност „Дейности по
чистота, благоустройство и обществен ред” при Община Любимец се удостоверява чрез подписите
на лицата и съответното датиране на извършената проверка. Одобрените по този ред декларации се
предават по служебен път в отдел „Местни Данъци и Такси” на Община Любимец до 30 декември
на предходната година.
т.8, ал.3 на чл.17 със следното съдържание:
Отдел ”Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на
отпадъците” и дейност „Дейности по чистота, благоустройство и обществен ред” при Община
Любимец, водят отчетност и правят анализ на генерираните количества битови отпадъци от
населението и предприятията на територията на Община Любимец. Предоставят необходимите
справки и анализи към отдел ”Счетоводство, финанси и бюджет” на Община Любимец.
т. 9, ал.3 на чл.17 със следното съдържание: За имоти, намиращи се извън районите, в които
общината е организирала сметосъбиране, се заплаща такса в часта за ползване на депо за
съответния вид имот . ”
§.3 Допълва и изменя т.5, ал.1 на чл.18а със следното съдържание:„молитвените домове,
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени”
ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
§4. Допълва и изменя Приложение № 1 на чл.54, както следва:
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Изменя код: ОБА 11.2 Издаване на пропуски за влизане в зоните
и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства:

Физически лица:
- за 1 транспортно средство за 1 месец – 10,00 лв.
- за 1 транспортно средство за 1 година – 100,00 лв.

Юридически лица:
- за 1 транспортно средство за 1 месец – 30,00 лв.
- за 1 транспортно средство за 1 година – 300,00 лв.



Допълва Приложение № 1с нов код:
ОБА 16.21 – издаване на удостоверение за изпълнение/референция –

30,00лв.

Допълва Приложение № 1 с нов код:

ОБА 16.22 - транспортиране на строителни отпадъци и излишни земни
маси до 4,00 куб.м. – 30,00 лв.

Допълва Приложение № 1с нов код:

ОБА 16.23 - транспортиране на зелени и растителни отпадъци до 4,00
куб.м. – 30,00 лв.

Допълва Приложение № 1 с нов код:

ОБА 16.24 – ползване на общински кантар – 5,00 лв. на теглене

Допълва Приложение № 1с нов код:

ОБА 16.25 – извършване на услуга със специален автомобил с
повдигателно съоръжение/авто-вишка/ – 30,00 лв./час
§.5 Преходни и заключителни разпоредби
Допълва §11 на Преходни и заключителни разпоредби с текст: Измененията и допълненията
приети с Решение № 159, Протокол №16/07.12.2016г. на Общински съвет Любимец, влизат в сила
от датата на публикуването им в сайта на общината.”
Създава нов §12 на Преходни и заключителни разпоредби с текст: „За 2017 г. лицата по чл.17,
ал.3, т.3 подават декларация по образец до 30 декември 2016 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ГА
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