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Относно:  Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  

                  такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Във връзка с приложението на Закона за местните данъци и такси, предлагам 

на Вашето внимание следния 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

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

администрация Общински съвет Чирпан приема следните изменения и допълнения 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Чирпан, както следва: 

 

Стар текст: 

 

          Чл.18а (изм. с Реш.№214/22.03.05г., изм. с Реш.№15/20.12.2007г., изм. с 

Реш.№21/08.12.2011г., изм. с реш.№67/29.03.2012г.)  

(3) (изм. Реш.№15/20.12.2007 г., изм. с реш.№ 527/25.11.2010г.) Размерът на 

таксата се определя по отделно за всеки вид контейнер и включва както следва:  

 

 за заявилите използване на контейнери от 1.1 м3: 

№ Разходи по чл.62 от ЗМДТ По количество на битовите отпадъци 

Т.1 Сметосъбиране  140 лв. 

Т.2 Сметоизвозване 400 лв. 

Т.3 Обезвреждане на отпадъците в депа 90 лв. 

Т.4 Почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и 

др.територии от населените места, 

предназначени за обществено  ползване 

Сума, изчислена като произведение от 

данъчната оценка (отчетната стойност 

на активите) и съответния ‰, приет с 

решение на Общинския съвет за всяко 

едно от населените места. 

 

 

 

 



(отм. Реш.№15/20.12.2007 г.) за заявилите използване на контейнери от 4 м3: 

№ Разходи по чл. 62 от ЗМДТ По количество на битовите отпадъци 

Т.1 Сметосъбиране 312 лв. 

Т.2 Сметоизвозване 1152 лв. 

Т.3 Обезвреждане на отпадъците в депа 206 лв. 

Т.4 Почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и 

др.територии от населените места, 

предназначени за обществено  ползване 

Сума, изчислена като произведение от 

данъчната оценка (отчетната стойност 

на активите) и съответния ‰, приет с 

решение на Общинския съвет за всяко 

едно от населените места. 

 

Нов текст: 

 

 Чл. 18а (3) Собственикът на имота, ползвателя - при учредено вещно право 

на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – 

концесия или наемателя на общински имот заплаща такса за всеки вид контейнер, 

включваща следните суми (т. 1 + т. 2): 

т. 1: За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

др.територии от населените места, предназначени за обществено  ползване - сума, 

изчислена като произведение от данъчната оценка (отчетната стойност на активите) и 

съответния ‰, приет с решение на Общинския съвет за всяко едно от населените 

места; 

 

т. 2: А) За използване на всеки контейнер от 1.1 м
3
: 

- За услугата сметосъбиране      - 140,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 400,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа     -   90,00 лв. 

 

Б) или за използване на всеки контейнер от 4 м
3
: 

- За услугата сметосъбиране      -   312,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 1152,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа     -   206,00 лв. 

 

 

 

Вносител : ………………………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА 
Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал : …………………………….. 

Анастасия Дончева 
Главен юрисконсулт 
 


