
 ПРОЕКТ  

 

Актуализиране размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 

предприятия и граждани за 2021г. в община Исперих 

Определяне размера на годишна такса битови отпадъци  в промил за всяка услуга поотделно както  

следва: 

№ 

по 

ред 

 Размер 

1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на 

граждани, намиращи се в строителни граници и застроени територията на гр. 

Исперих 

 

1.1 (изм. с Решение №        по протокол №  па ОбС - Исперих) Размер на годишната 

такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на граждани, намиращи се в 

строителни граници и застроени  на територията на гр. Исперих, в промил върху 

данъчната оценка на имота, в т.ч. 

 

4,5‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,0‰ 

 - за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 2,5 ‰ 

 - за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1,0‰ 

1.2 За нежилищни имоти с търговско предназначение, намиращи се в строителни 

граници и застроени територии на гр. Исперих, в промил  върху данъчната оценка на 

имота в т.ч. 

 

9,0‰ 

 - за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 - за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 2,0 ‰ 

 - за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 5,0 ‰ 

2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на 

граждани, намиращи се в строителни граници и застроени територии  на 

селата в община Исперих,  

                   

2.1 (изм. с Решение №     по протокол №   на ОбС - Исперих)  Размер на годишната такса 

за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на граждани, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии  на селата в община Исперих,  в промил 

върху данъчната оценка на имота, в т.ч.  

4,5 ‰ 



 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 - За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения        2,5 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0,0‰ 

2.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение , намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на населените места (села) в 

община Исперих, в промил  върху данъчната оценка на имота, в т.ч. 

 

9,0‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 7,0 ‰ 

 - За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2,0 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите на обществените 

места 

0,0 ‰ 

3. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на град 

Исперих 
 

3.1. За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в строителни 

граници и застроени територии на гр. Исперих в промил върху данъчната оценка на 

имота, в т.ч. 

9,0 ‰ 

 - За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения        2,0 ‰ 

 - За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 5,0 ‰ 

3.2. За нежилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в строителни 

граници и застроени територии на гр. Исперих в промил върху основа, която е по-

високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите, в т.ч. 

 

9,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 2,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 5,0 ‰ 

3.3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски 

производители, намиращи се в строителни граници и застроени територии на гр. 

Исперих, пропорционално върху основа, която е по-високата между данъчната 

оценка и отчетната стойност на активите, в т.ч. 

 

9,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 4,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 1,0 ‰ 



 -за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 4,0 ‰ 

3.4. За имоти на ООУ, ”Дом за деца лишени от родителска грижа”и „Комплекс за 

социални услуги”гр. Исперих 

 

6,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 1,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 4,0 ‰ 

4. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на селата в 

община Исперих 
 

4.1. За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в строителни 

граници и застроени територии на населените места (села) в община Исперих в 

промил върху данъчната оценка на имота, в т.ч. 

 

9,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 4,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0,0 ‰ 

4.2. За нежилищни имоти на юридически  лица  и търговци, намиращи се в строителни 

граници и застроени територии на наслените места (села)в община Исперих в 

промил върху основа, която е по-високата между данъчната оценка и отчетната 

стойност на активите, в т.ч. 

 

 

9,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 4,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0,0 ‰ 

4.3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски 

производители, намиращи се в строителни граници или застроени територии на 

населените места (села) на община Исперих, пропорционално върху основа, която е 

по-високата между данъчната оценка  или отчетната стойност на активите, в т.ч. 

 

9,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 2,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 5,0 ‰ 

4.4. За имоти на ООУ на населените места (села) в община Исперих, в промил върху 

основа, която е по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на 

активите, в т.ч. 

6,0 ‰ 



 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвазване на битови отпадъци 2,0 ‰ 

 -За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 4,0 ‰ 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0,0 ‰ 

5. (изм. с Решение №     по протокол №   на ОбС - Исперих)  За жилищните и 

нежилищни имоти на гражданите на гр. Исперих, намиращи се извън границите на 

общия  градоустройствен план в които общината е организирала сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на  депо, в промил 

върху данъчната оценка на имота 

 

 

2,5 ‰ 

 

 

 

6. (изм. с Решение №     по протокол №   на ОбС - Исперих)  За жилищните и 

нежилищни имоти на физическите лица  на населените места (села) на територията 

на община Исперих, намиращи се извън границите  в които общината е 

организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса 

за ползване на  депо, в промил върху данъчната оценка на имота 

 

2,5 ‰ 

7. За имоти на юридическите лица , намиращи се извън границите на  общия 

градоустройствен план, в които общината не е организирала сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо в промил 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на 

активите 

 

5,0 ‰ 

8. За имоти на юридическите лица , намиращи се извън границите на  населените места 

(села) на община Исперих, в които общината не е организирала сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо в промил 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на 

активите 

 

5,0 ‰ 

9. (изм. с Решение №    по протокол № на ОбС - Исперих) За нежилищни имоти, когато 

таксата се определя според вида и броя на използваните съдове, т.е. според 

количеството- изчислената стойност по таблица 1 + промил върху основа, която е 

по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност на активите, в т.ч. 

 

5,0 ‰ 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане 

в депа или други  съоръжения 

Изчислената 

стойност по 

Таблица № 1 

 -За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 5,0 ‰ 

  

 

 

 

 



 

                                           Таблица 1 

Годишна такса за битови отпадъци за 2021г. когато таксата  се определя  според вида 

и броя на използваните съдове (изм. с Решение №      по протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

Район Видове съдове за 

битови отпадъци в м
3 

Честота на 

сметоизвозване 

Годишна такса за 

ползване  на един 

брой  съд  в лева 

 

 

 

 

 

 

За град Исперих и 

населените места ( 

села) в община 

Исперих 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

 

 

1 път седмично 
 

983,32лв. 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

2 пъти седмично 
 

1966,44лв. 

 

 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

2 пъти месечно 
 

491,66лв. 

 

 

 

1,050 тип „Ракла“ 

 

3 пъти месечно 
 

737,49лв. 

 

 

 

1,050 тип „ Ракла“ 

 

6 пъти месечно 
 

1474,98лв. 

 

 

 

 

 

       Определената  годишна такса  за ползване на един брой стандартен съд за битови 

отпадъци включва разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения. 

Видове съдове за битови отпадъци описание: 

-1,050 м
3
 – тип „Ракла“, метален, поцинкован или пластмасов на четири колела. 

 

 


