
ОО ББЩЩИИННССККИИ   ССЪЪВВ ЕЕ ТТ   ––   ББ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ОО ,,   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ   ППАА ЗЗ АА РР ДДЖЖИИКК   

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ……………………… 

  

     Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на ………. г., с Протокол №… 

………. г.  

 

ОТНОСНО: Такса за битови отпадъци за 2022 год. 

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 66,ал.1 от ЗМДТ и Наредбата 

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

община Белово, във връзка с чл.61 от ПОДОСБНКВОА, 

 

      Общински съвет-Белово 

 

РЕШИ : 

 

     1.  Одобрява план-сметката за определянето на такса за битови отпадъци в община Белово за 

2022г. съгласно приложение  № 1 

      2. Определя размера на годишните такси за битови отпадъци за 2022 г. за отделните 

населени места, както следва : 

   

І. Такса за битови отпадъци на недвижими имоти на 

физически лица 

 

1. гр.Белово, в т.ч. 10.0 на хиляда 

1.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 5.2 на хиляда 

1.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

1.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

2. с.Сестримо, в т.ч. 15,0 на хиляда 

2.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

2.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

2.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4на хиляда 

3. с.Момина клисура, в т.ч. 15,0 на хиляда 

3.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

3.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

3.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

4. с. Мененкьово, в т.ч. 15,0 на хиляда 

4.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

4.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

4.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

5. с. Дъбравите, в т. ч. 15,0 на хиляда 

5.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

5.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 2.4 на хиляда 



отпадъци 

5.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

6. с. Габровица, в т. ч. 15,0 на хиляда 

6.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

6.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

6.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

7. с. Голямо Белово в т.ч. 15,0 на хиляда 

7.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

7.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

7.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

8. с. Аканджиево, в т.ч. 15,0 на хиляда 

8.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

8.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

8.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

ІІ. Такса за битови отпадъци на недвижими имоти-жилищни 

сгради на предприятия върху балансовата стойност, както 

следва: 

 

1. гр.Белово и кв. Малко Белово, в т.ч. 10,0 на хиляда 

1.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 5.2 на хиляда 

1.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

1.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

2. с.Сестримо, в т.ч. 15,0 на хиляда 

2.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

2.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

2.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

3. с. Момина клисура, в т.ч. 15,0 на хиляда 

3.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

3.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

3.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

4. с. Мененкьово, в т.ч. 15,0 на хиляда 

4.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

4.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

4.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

5. с. Дъбравите, в т.ч. 15,0 на хиляда 

5.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

5.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

5.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

6. с.Габровица, в т.ч. 15,0 на хиляда 

6.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

6.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 



6.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

7. с.Голямо Белово, в т.ч. 15,0 на хиляда 

7.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

7.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

7.3 За чистота на територия за обществено ползване 2.4 на хиляда 

8. с. Аканджиево, в т.ч. 15,0 на хиляда 

8.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 10.2 на хиляда 

8.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

2.4 на хиляда 

8.3 За чистота на територия за обществено ползване 2,4 на хиляда 

ІІІ. Такса за битови отпадъци на нежилищни имоти – сгради н 

на предприятия върху отчетна стойност, както следва : 

общо 17 промила 

17 на хиляда 

1.1 За сметосъбиране и сметоизвозване 9,5 на хиляда 

1.2 За обезвреждане на депа и други съоръжения за битови 

отпадъци 

3,0 на хиляда 

1.3 За чистота на територия за обществено ползване 4,5 на хиляда 

ІV. За имоти извън регулация, на които не се извършва 

сметосъбиране и сметоизвозване 

4,5 на хиляда 

V. За ползване на кофа 1бр. / год.   1 500.00 лв./г. 

VІ. За ползване на контейнер 1бр. / год. 8 000.00 лв 

  

VІІ 

За ползване на контейнер тип Бобър 1,1 м /куб. 4 500.00 лв 

 

      3. Определя годишна такса за битови отпадъци за незастроени нежилищни имоти на 

граждани в районите на обслужване , както следва: 

2,4 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване 

                 2,4 промила за поддържане на депа. 

                 ВСИЧКО: 4,8 промила 

 

        Мотови:  Съгласно чл.66, ал.3 от ЗМДТ Общинския съвет определя размера на таксата за 

битови отпадъци.Таксата е определена в годишен размер за всяко населено място въз основа на 

одобрена план-сметка. 

 

 

брой на 

общинските 

съветници  

Присъствали „За” “Против” 
„Въздържали 

се” 

13   0 0 

 

 

 * Неразделна част към Решението е приложения списък с поименно гласуване 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: :___________________  
                                                         

                                                                                                                                                           

 


