
 

 

 08-01-311/17.11.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на план - сметка включваща необходимите разходи за 

дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено 

ползване и определяне годишен размер на такса за битови отпадъци за 2023 год. 
Решение 

№ 865 
На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, чл.15 и чл.19 от 

Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

І. Одобрява план-сметката, общата стойност на която възлиза на 6 140 984 

лева и включва необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- 

контейнери, кофи и други. 

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за 

обезвреждането им. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл.60, ал.2 и чл. 64,ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) 

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

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

ІІ. Определя годишен размер на таксата за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 

отпадъци както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване с повторяемост на извозване, съгласно Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. 

на Кмета на Община Монтана в следните населени места – гр. Монтана, с. 

Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. 

Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долно Белотинци, с. 

Долна Вереница, с. Д-р Йосифово, с.Долна Рикса, с.Клисурица, с. Крапчене, с. 

Липен, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Студено буче, с. Стубел, с. 

Сумер и с. Трифоново както следва: 

1. Физически лица 

1.1. За недвижими имоти  на физически лица – като жилища, гаражи, 

летни кухни и други спомагателни, обслужващи и второстепенни постройки към 

сградите на основното застрояване, влизащи в районите за организирано 

сметосъбиране определени със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. на Кмета на 

Община Монтана съгласно чл. 63, ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15 и не 

подалите декларации по чл.19, ал.5 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните данъци и такси и цени на услугите: 

- 3,86 промила върху данъчната оценка като: 

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 40/22.12.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 
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-  0,59 промила за сметосъбиране и сметоизвозване 

-  1,97 промила за поддържане на ДТБО 

- 1,30 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване; 

1.2. За недвижими имоти на физически лица извън районите определени 

със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г.  на Кмета на Община Монтана: 

- 5,8 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

1.3. За подалите декларации по чл.19, ал.5 от Наредба на Общински съвет 

за недвижими имоти съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ. 

- 5,8 промила за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

1.4. За нежилищни и производствено – стопански имоти на физически 

лица – като търговски, производствени, селскостопански и други подобни 

обекти, в районите определени със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. на Кмета на 

Община Монтана и не подалите при условията на чл.19а, ал.1 от Наредба на 

Общински съвет Монтана декларации в Общинска администрация гр. Монтана 

за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, в срок до 30.11. – предходната 

година. 

-  8,10 промила върху облагаемата стойност: 

-  2,3 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 

-  2,10 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,70 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 

1.5 За нежилищни имоти на физически лица извън районите определени 

със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. на Кмета на Община Монтана 

- 5,8 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 

1.6 За незастроени имоти на физически лица в регулационните граници на 

населените места. 

- 5,8 промила за поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване   

1.7 За физически лица с нежилищни и производствено – стопански имоти - 

като търговски, производствени, селскостопански и други подобни обекти, в 

районите определени със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. на Кмета на Община 

Монтана и подалите при условията на чл.19а, ал.1 от Наредба на Общински 

съвет Монтана декларации в Общинска администрация гр. Монтана за вида и 

броя на съдовете за битови отпадъци, в срок до 30.11.- предходната година. 

-  6,6 промила върху облагаемата стойност: 

-  3,0 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,6 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 
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- Размерът на таксата в зависимост от количеството битов отпадък е 50 

лева на куб. м. 

2. Юридически лица и еднолични търговци 

2.1. За недвижими имоти на предприятия – търговци и други юридически 

лица в районите определени със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г. на Кмета на 

Община Монтана и не подалите при условията на чл.19а, ал.1 от Наредба на 

Общински съвет Монтана декларации в Общинска администрация гр.Монтана 

за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, в срок до 30.11.- предходната 

година.  

- 8,10 промила върху 

По – голямата от отчетната им стойност или  данъчна оценка в т. ч.: 

- 3,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;. 

- 2,1 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,0 промила за поддържане чистотата на териториите от населените 

места, предназначени за обществено ползване.  

2.2. За подалите декларации по чл.19а, ал.1 

-         6,6 промила върху основата по т. 2.1 

- 3,0 промила за поддържане на ДТБО. 

- 3,6 промила за поддържане чистотата на териториите от населените 

места, предназначени за обществено ползване;  

- Размерът на таксата в зависимост от количеството на битов отпадък 

е 50 лв. на куб. м. 

2.3. За  подалите декларации на основание чл.19, ал.5 от Наредба на 

Общински съвет за недвижими имоти на предприятия – търговци и други 

юридически лица в районите определени със Заповед № 2825 от 26.10.2022 г.  на 

Кмета на Община Монтана.  

-  4,95 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване върху основа по т. 2.1 . 

  2.4. За имоти извън районите определени със Заповед № 2825 от 

26.10.2022 г. на Кмета на Община Монтана и незастроените. 

- 4,95 промила за поддържане чистотата на териториите от населените 

места, предназначени за обществено ползване върху основа по т. 2.1. 

ІII. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на Решенията. 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


