
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Севлиево уведомява 

всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен 

акт. 

Кметът на Община Севлиево предлага на Общински съвет - Севлиево да вземе 

решение, с което се определя такса битови отпадъци за 2020 година. 

Основните съображения за издаването на акта са подробно представени в Проекта на 

предложение до ОбС-Севлиево, неразделна част от настоящото съобщение. 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по 

издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал. 1 от АПК, чрез писмени предложения 

и възражения, в срок до 16.12.2019 г. включително, които могат да се входират в Център за 

информация и услуги на гражданите, в административната сградата на Общината с адрес: 

гр. Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, или на следния e-mail: sevlievo@sevlievo.bg. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на предложение до ОбС за: Одобряване на План-сметка за 

разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци и 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година и определяне на годишния 

размер на такса битови отпадъци на територията на община Севлиево за 2020 година. 
 
 
 
 
 
 
 
Д-Р ИВАН ИВАНОВ  
Кмет на Община Севлиево 

 

 

Дата: 15.11.2019 година  

mailto:sevlievo@sevlievo.bg
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Проект 

 

 

 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЕВЛИЕВО 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от д–р  Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево 

 

           Относно: Одобряване на план–сметка за разходите по сметосъбирането и 

сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за 

общественo ползване за 2020 г. и Определяне на годишния размер на такса битови 

отпадъци на територията на Община Севлиево за 2020 г. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

 Съгласно изискванията на чл. 66 – чл. 71 от Закон за местните данъци и такси и чл. 

21, ал.1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

на Вашето внимание План–сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществени ползване 

за 2020 г. и годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община 

Севлиево за 2020 г. 

 За следващата година се предвижда завишаване на разходната част на план-

сметката, заради увеличения размер на минималната работна заплата и на отчисленията за 

депониране на отпадъци по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от 45 лв. за 

2018г., 57 лв. за 2019 г. на 95 лв. на тон депониран отпадък за 2020 г. 

 Съгласно чл.19, ал.3, т.11 от Закон за управление на отпадъците, всеки кмет на 

община е длъжен да осигури, за населени места с над 10 000 жители, площадка за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от бита. За град Севлиево 

регламентираната такава площадка е разположена на територията на Регионално депо за  

отпадъци–гр.Севлиево, като са предвидени разходи за третирането на строителни 

отпадъци от ремонтната дейност в бита. Очакваните годишни количества от такъв вид 

отпадък са от порядъка на 1000 тона и калкулираните разходи за оползотворяването им са 

18 лв. на тон. 

 През 2014 година изтече гаранционния период на рекултивираното старо сметище 

на гр. Севлиево и отговорността по подържането му се прехвърля на община Севлиево. 

Предвидените разходи за мониторинг и подържане на обекта възлиза на около 5 000 лв. за 

година.       

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет Севлиево да вземе 

следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 66 – чл. 71 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал.1, т. 7 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет 

Севлиево: 

 I. Одобрява план–сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване 

на територията на Община Севлиево за 2020 г., както следва:  
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№ Разходи 
Необходими 

средства /лв./ 

1 

 
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 100 000 

2 Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 
1 634 280 

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 

1 105 150 

4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване 
249 120 

 Общо 3 088 550 

  

II. Определя, на база План – сметката за разходите по т.I от настоящото решение, 

следния годишен размер на такса битови отпадъци на територията на Община Севлиево за 

2020 г., както следва:  

1. Облагане на жилищни имоти на юридически и физически лица:  

 

1.1. За гр. Севлиево - 3,51 %о върху данъчната оценка, като съотношението между 

отделните компоненти, да бъде следното: 

 сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 1.49 %о  

 обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1.30 %о 

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.72 %о 

 

1.2. За селата на територията на община Севлиево,  да бъде следното: 

 

1.2.1. За селата Агатово, Батошево, Богатово, Горна Росица, Градница, Дамяново, 

Добромирка, Душево, Кормянско, Крамолин, Крушево, Петко Славейков, Ряховците, 

Стоките, Тумбалово и Сенник: - 4.96 %о върху данъчната оценка, като съотношението 

между отделните компоненти, да бъде следното: 

 сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 2,19 %о  

 обезвреждане на битовите отпадъци в депа – 1,90 %о  

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,87 %о  

 

1.2.2. За селата Бериево, Боазът, Буря, Валевци, Купен, Лъгът, Градище, Идилево, 

Карамичевци, Попска, Кръвеник, Стар Кръвеник, Троенци, Войнишка, Табашка, Ловни 

дол, Малък Вършец, Младен, Кастел, Млечево, Баева ливада, Рогулят, Браева могила, 

Селище, Столът, Търхово, Хирево,  Шумата, Енев рът - 4,29 %о върху данъчната оценка, 

като съотношението между отделните компоненти, да бъде следното: 

 сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 1,84 %о  

 обезвреждане на битовите отпадъци в депа – 1,71 %о  

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,74 %о  

 

1.3. Облагане на жилищни имоти, извън строителните граници на населените 

на  територията на Общината – ще се дължат такси за два от компонентите, които се 

предлагат в тях, а именно: 

 за обезвреждане на битови отпадъци в депа; 

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 
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Стойностите на промилите за изчисляване на дължимите суми за имотите, където 

не се предоставя услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” се облагат с двата 

компонента на населените места, към които принадлежат.  

 

2. За недвижимите имоти в населените места, в които не се предоставят 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се дължат такси за два от 

компонентите, които се предлагат в тях, а именно: 

2.1. За населените места: 
 

 Свиланци, Кереци, Гергани, Дългодреи, Игнатовци, Иванчовци, Дялък, 

Неновци, Аврамите, Даймите, Наневци, Недялковци, Мишевци, Сърболаци, 

Коркини, Завалиите, Ментани, Боневци, Цоневци, Дрените, Уруците, Гешовци, 

Василевци, Цвятковци, Паралиите, Белошините, Кривошиите, Фиьовци, 

Стоилите, Юнгалите, Коруците, Дългодрей, Ранковци от землище с. Столът; 

Дебелцово; Българи, Дисманица, Малиново, Мариновци, Дзирковци, 

Божковци, Какамите, Бочевци, Долна махала от землище с. Млечево; Елощица 

от землище с. Шумата; Шопите, Шаварна, Пейковци, Иванбашевци, 

Сурвендовци, Еневци, Гайдари от землище с. Кръвеник - 2,45  %о върху 

данъчната оценка, като съотношението между отделните компоненти, да бъде 

следното: 

 обезвреждане на битовите отпадъци в депа – 1,72 %о  

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,73 %о  

 

2.2. За населените места: 

 

 Бойновци, Дедевци, Коломините, Узуните, Чакали, Данчевци, Байков дол, 

Прозованец, Груевци, Мухова усойна, Бенеците, Грозевци,Терзии, Мангели, 

Чуките, Касапи от землище с.Батошево; Душевски колиби и Корията от 

землище с.Душево; Топали, Куроджии, Данчовци, Пехливаните, Попска, 

Пулевци, Горно Имилево, Долно Имилево, Кръстиневци, Бяла, Дрянът, Кладев 

рът, Гушевци, Джалаловци, Угорелец, Добревци, Патрахилите от землище 

с.Стоките – 2,77 %о върху данъчната оценка, като съотношението между 

отделните компоненти, да бъде следното:  

 обезвреждане на битовите отпадъци в депа – 1,90 %о  

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,87 %о  

 

3. Физически лица, собственици на имоти в община Севлиево, подали декларации 

за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване по смисъла на чл.15 от “Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Севлиево” до 31.12.2019 г., с одобрени декларации, ще се облагат с такса битови 

отпадъци на база промил от данъчната оценка на декларирания имот за съответното 

населено място, за следните компоненти: 

 поддържане чистотата на териториите за обществено използване; 

 обезвреждане на отпадъците в депата.  

3.1. Физически лица, в имотите на които се развива търговска и/или стопанска 

дейност от физически или юридически лица, се облагат с 5,36 %о, върху данъчната оценка 

или отчетната стойност на имота, определена по чл.20 и чл. 21 от ЗМДТ. Разпределението 

на промила е, както следва: 

 сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 2.48 %о 

 обезвреждане на битови отпадъци в депа  –1.94 %о 

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.94 %о 
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4. Юридическите лица  през 2020 г. ще заплащат такса битови отпадъци за 

нежилищните си имоти, на база 5.36 %о, начислени върху данъчната оценка или 

отчетната стойност на имота, определена по чл.20 и чл. 21 от ЗМДТ. Разпределението на 

промила е, както следва: 

 сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 2.48 %о 

 обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1.94 %о 

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.94 %о 

                         

4.1. Юридически лица, развиващи дейност в райони, в които Общината не е 

организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, заплащат такса на 

база промил върху данъчна оценка или отчетната стойност на имота за: 

 обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1.94 %о 

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.94 %о  

 

4.2.Юридически лица, декларирали по смисъла на чл.15 от “Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Севлиево”, че през цялата 2020 год,. няма да използват имотите си, заплащат 

такса смет, на база промил от данъчната оценка или отчетната стойност на посочените 

имоти за: 

 обезвреждане на битови отпадъци в депа 1.94 %о 

 поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0.94 %о  

                                                                                                                       
 4.3. Юридически лица, декларирали по смисъла на чл.15 от “Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Севлиево”, желаещи да заплащат такса смет на база количество отпадък, в 

зависимост от използвания брой съдове за битови отпадъци, заплащат: 

 за гр. Севлиево и районите в които услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се 

предоставят до три пъти седмично -  3 517,00 лв. за контейнер тип „бобър” и 

услугата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

размер на  0.94 %о от данъчната оценка на имота. 

 за селата на Община Севлиево и районите в които услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване се предоставят два пъти месечно – 943,00 лв. за контейнер тип 

„бобър” и услугата за поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в размер на  0.94 %о от данъчната оценка или отчетната стойност на 

имота.   

5. За следните нежилищни имоти - общинска и държавна собственост, 

използвани по предназначение, подали декларация  по чл.15 от  “Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Севлиево”, такса битови отпадъци за 2020 г. се определя в размер на 25 на сто от 

дължимата сума по т. 4: 

 публична общинска и държавна собственост: учебни и детски заведения; 

социални заведения и обслуждащи звена; културни, исторически, спортни и 

административни обекти. 

 МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево; 

6. В случай, че в декларации на физически или юридически лица, по смисъла на чл. 

15 от “Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Севлиево”, се установят неверни данни, въпросните 

лица дължат пълен размер на таксата за цялата година. 

 

 

 


