
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №118 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №13 ОТ 16.12.2022 г. 

 

 

ОТНОСНО: І. Приемане план – сметка за приходите и разходите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места за 2023 година 

ІІ. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година на граждани и  

фирми в Община Съединение 

 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, предвид 

изложените в докладна записка с вх.№296 от 12.12.2022г. фактически основания, 

Общински съвет – Съединение 

 

РЕШИ: 

 

І. Одобрява план – сметката за битови отпадъци  за 2023 година по населени места, 

както следва: 

 

 

 

                       ПЛАН - СМЕТКА   

                  ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 2023 г.   

    

  Град Съединение     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 456 989 506 346 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -237 061 -263 746 

ІІ. РАЗХОДИ 219 928 242 600 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 18 000 36 000 

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 140 415 145 000 



 

 

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  
49 513 49 600 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 12 000 12 000 

  КМЕТСТВА     

  ГОЛЯМ ЧАРДАК     

 Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 72476 52 815 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -24165 -22 335 

ІІ. РАЗХОДИ 48 311 30 480 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 4025   

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 39164 25 880 

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  2922 2 400 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  МАЛЪК ЧАРДАК     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 54632 45 650 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -19748 -18 550 

ІІ. РАЗХОДИ 34 884 27 100 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци     

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 30296 22 900 

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  2388 2 000 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  НЕДЕЛЕВО     



 

 

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 45578 42 610 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -17692 -14 610 

ІІ. РАЗХОДИ 27 886 28 000 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци     

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 23546 24 200 

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 2140 1 600 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  ЦЕРЕТЕЛЕВО     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 52466 40 090 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -17960 -14 490 

ІІ. РАЗХОДИ 34 506 25 600 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци     

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 30106 21 800 

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  2200 1 600 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  ЦАРИМИР     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 99348 92 395 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -33406 -38 170 

ІІ. РАЗХОДИ 65 942 54 225 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци     

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 57477 45 700 



 

 

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 4040 4 100 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 4425 4 425 

  ЛЮБЕН     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 61215 40 800 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -15131 -12 350 

ІІ. РАЗХОДИ 46 084 28 450 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 4671   

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 37213 24 750 

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  2000 1 500 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  НАЙДЕН ГЕРОВО     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 59429 40 630 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -15844 -13 780 

ІІ. РАЗХОДИ 43 585 26 850 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 4513   

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 34872 23 150 

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  2000 1 500 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  ДРАГОМИР     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 



 

 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 63292 38 960 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -16662 -13 060 

ІІ. РАЗХОДИ 46 630 25 900 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 4315   

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 38100 22 200 

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  2015 1 500 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 

  ПРАВИЩЕ     

  Наименование на приходи и разходи 

Утвърден 

План 

2022г. 

План 

2023г. 

І. ПРИХОДИ - от размера на такса "битови отпадъци" 45511 42 360 

  Отчисленията по чл. 60 и чл.  64 от ЗУО  -16585 -14 860 

ІІ. РАЗХОДИ 28 926 27 500 

1 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци     

2 

Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или други инсталации и 

съоръжения за третирането им 24720 23 700 

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  2006 1 600 

4 Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2200 2 200 
 

 

 

 

 

 

ІІ. На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 и чл. 67 от ЗМДТ, 

Общински съвет - Съединение одобрява размера на таксата за битови отпадъци за 2023 

г. в Община Съединение, както следва: 



 

 

 

 

 

 

Населено място 

 

 

 

 

Основа 

Събиране, 

включително 

разделно, на 

битови отпадъци 

и 

транспортирането 

им до депа или 

други инсталации 

и съоръжения за 

третирането им 

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 и 

отчисленията по чл. 60 

и чл.  64 от ЗУО 

Поддръжка 

на чистота- 

та на улици, 

площади и 

места за 

обществено 

ползване 

 

 

 

 

общ 

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация  

На данъчна 

оценка 
5,00%0 1,30%0 1,00%0 7,30%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

28,00 лв. 19 лв. 1,00%0 47 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти 

включително празни дворни места 

на граждани извън регулация 

 

На данъчна 

оценка 

- 3,00%0 2,90%0 5,90%0 

За жилищни и нежилищни  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

5,50%0 2,00%0 1,00%0 8,50%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

28,00 лв. 19 лв. 1,00%0 47 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 3,00%0 2,90%0 5,90%0 

СЕЛО ГОЛЯМ ЧАРДАК      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани  - в регулация 

На данъчна 

оценка 
7,00%0 2,40%0 0,60%0 10,00%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

30,00 лв. 19 лв. 0,60 %0 49 лв. 

и 

0,60%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 1,00%0 5,00%0 6,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

7,00%0 2,40%0 0,60%0 10,00%0 



 

 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

30,00 лв. 19 лв. 0,60 %0 49 лв. 

и 

0,60%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 1,00%0 5,00%0 6,00%0 

СЕЛО МАЛЪК ЧАРДАК      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
9,00%0 3,00%0 1,00%0 13,00%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

 

31,00 лв. 

 

19 лв. 

 

1,00 %0 

 

50 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 2,00%0 6,00%0 8,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

9,00%0 3,00%0 1,00%0 13,00%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

 

31,00 лв. 

 

19 лв. 

 

1,00 %0 

 

50 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 2,00%0 6,00%0 8,00%0 

СЕЛО НЕДЕЛЕВО      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
10,50 %0 4,00%0 0,75%0 15,25%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

31,00 лв. 19 лв. 0,75%0 50 лв. 

и 

0,75%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 2,50%0 6,50%0 9,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

10,50 %0 4,00%0 0,75%0 15,25%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

31,00 лв. 19 лв. 0,75%0 50 лв. 

и 

0,75%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

По-високата 

стойност 

между 

- 2,50%0 6,50%0 9,00%0 



 

 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

СЕЛО ЦЕРЕТЕЛЕВО      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
11,50 %0 4,00%0 0,50%0 16,00%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

32,00 лв. 19 лв. 0,50%0 51 лв. 

и 

0,50%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 2,00%0 5,50%0 7,50%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

11,50%0 4,00%0 0,50%0 16,00%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

32,00 лв. 19 лв. 0,50%0 51 лв. 

и 

0,50%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 2,00%0 5,50%0 7,50%0 

СЕЛО ЦАРИМИР      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
8,00%0 1,70%0 0,70%0 10,40%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

34,00 лв. 19 лв. 0,70 %0 53 лв. 

и 0,70 
%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 2,00%0 5,50%0 7,50%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

8,00 %0 1,70%0 0,70%0 10,40%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

34,00 лв. 19 лв. 0,70 %0 53 лв. 

и 0,70 
%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 2,00%0 5,50%0 7,50%0 

СЕЛО ЛЮБЕН      

На данъчна 

оценка 
15,60 %0 6,00%0 1,50%0 23,10%0 



 

 

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

32,00 лв. 19 лв. 1,50%0 51 лв. 

и 1,50 
%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 3,00%0 6,50%0 9,50%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

15,60 %0 6,00%0 1,50%0 23,10%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

32,00 лв. 19 лв. 1,50%0 51 лв. 

и 1,50 
%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 3,00%0 6,50%0 9,50%0 

СЕЛО НАЙДЕН ГЕРОВО      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
8,00 %0 4,10%0 1,06%0 13,16%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

28,00 лв. 19 лв. 1,06%0 47 лв. 

и 

1,06%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 3,00%0 4,90%0 7,90%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

8,00 %0 4,10%0 1,06%0 13,16%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

28,00 лв. 19 лв. 1,06%0 47 лв. 

и 

1,06%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 3,00%0 4,90%0 7,90%0 

СЕЛО ДРАГОМИР      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
9,20 %0 3,50%0 1,20%0 13,90%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

30,00 лв. 19 лв. 1,20%0 49 лв. 

и 

1,20%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 2,00% 5.10%0 7,10%0 



 

 

 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

9,20 %0 3,50%0 1,20%0 13,90%0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

30,00 лв. 19 лв. 1,20%0 49 лв. 

и 

1,20%0 

 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 2,00% 5.10%0 7,10%0 

СЕЛО ПРАВИЩЕ      

За жилищни, нежилищни, 

незастроени и смесени имоти на 

граждани в регулация 

На данъчна 

оценка 
6,00%0 2,50%0 1,00%0 9,50 %0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

29,00 лв. 19 лв. 1,00%0 48 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни, вилни и нежилищни 

имоти на граждани, включително 

празни дворни места  - извън 

регулация 

На данъчна 

оценка 
- 1,00%0 5,00%0 6,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - в 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

6,00%0 2,50%0 1,00%0 9,50 %0 

За 1куб.м. 

Генериран 

отпадък 

29,00 лв. 19 лв. 1,00%0 48 лв. 

и 

1,00%0 

За жилищни,  нежилищни,  имоти 

на фирми, предприятия, 

организации /данъчно задължени 

лица по чл. 11 от ЗМДТ/ - извън 

регулация 

По-високата 

стойност 

между 

отчетна 

стойност и 

данъчна 

оценка 

- 1,00%0 5,00%0 6,00%0 

  

ІIІ. Настоящото Решение влиза в сила от 01.01.2023 г. 

 

ІV. Общински съвет - Съединение възлага изпълнението на решението на Кмета на 

Община Съединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 

66, ал. 1 от ЗМДТ и с фактически основания: 

приемане план – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 

за 2023 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година на 

граждани и  фирми в Община Съединение. 

 
Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували общински съветници: 12 

„За“ – 12 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържал се” – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


