ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ № 575,
ПРОТОКОЛ № 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И
ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 241, ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 18.12.2012 Г.,
ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 462, ПРОТОКОЛ № 53
ОТ 21.01.2014 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 625,
ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 16.12.2014 Г.

І. „Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти
на юридически лица – ТБО се определя върху данъчната оценка на жилищния
имот умножена с общия промил на изброените по долу населени места (чл.
18, ал. 1 от Наредбата)
населени места
гр. Хисаря
с. Михилци
с. Черничево
с.СТ.Железаре
с.Краснова
с.Мало
Крушево
с.Беловица
с.Ново
Железаре
с.Старосел
с.Мътеница
с.Кръстевич
с.Паничери

‰ Сметосъб.
1.51
0.50
7.13
3.38
7.13
3.38
8.32
3.95
10.80
5.12

Такси
депо
Съдове Чистота
0.38
0.17
0.46
2.56
1.19
0.00
2.56
1.19
0.00
2.99
1.38
0.00
3.89
1.79
0.00

15.55
10.15

7.37
4.82

5.60
3.65

2.58
1.68

0.00
0.00

9.50
8.96
9.50
9.83
7.13

4.51
4.25
4.51
4.66
3.38

3.42
3.23
3.42
3.54
2.56

1.57
1.48
1.57
1.63
1.19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ІІ. Нежилищни имоти за юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от
Наредбата:
За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; по обезвреждане на
битови отпадъци в депа или в други съоръжения; по поддържане на места
за обществено ползване (чистота) и по осигуряване на съдове за битови
отпадъци размера на таксата се определя пропорционално и се изчислява,

като данъчната основа се умножи с промила за съответната група на
дейност.

населени места
гр. Хисаря
с. Михилци
с. Черничево
с.СТ.Железаре
с.Краснова
с.Мало Крушево
с.Беловица
с.Ново Железаре
с.Старосел
с.Мътеница
с.Кръстевич
с.Паничери

‰
Сметосъб.
1.51
0.50
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84
8.1
3.84

Такси
депо
Съдове Чистота
0.38
0.17
0.46
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00
2.91
1.35
0.00

ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ № 575, ПРОТОКОЛ № 74 ОТ 20.01.2011 Г.
ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 241,
ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 18.12.2012 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С
РЕШЕНИЕ № 451, ПРОТОКОЛ № 52 ОТ 21.12.2013 Г., ИЗМЕНЕНО И
ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 624, ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 16.12.2014 Г.
ПЛАН - СМЕТКА
ПО СЕЛИЩА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” И РАЗХОДИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ „ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ,
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ,
ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И 64 ОТ ЗУО, И ПОЧИСТВАНЕ НА
ТЕРИТОРИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ЗА 2015г.
№
по
ред .
1

НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ПРИХОД

гр.ХИСАРЯ

560 000

ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

300 000
260 000

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др. - С

РАЗХОД в това число за:

560 000

22 100

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.-СС
-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 отчисленията по ЗУО ПП
- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване - Ч
2 с. МИХИЛЦИ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

РАЗХОД

182 000

119 900

14 600
10 000
4 600

236 000
14 600

- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

2 500

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

5 900

-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 отчисленията по ЗУО

6 200

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
3 с. ЧЕРНИЧЕВО
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

29 500

0
29 500

12 500
17 000

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

5 800

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

12 000

-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 отчисленията по ЗУО

11 700

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
4 с. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

27 900

0
27 900

16 800
11 100

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

4 600

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

12 200

-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 отчисленията по ЗУО

11 100

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
5 с. КРАСНОВО
ПРИХОД,в това число от: :

70 400

0
70 400

- от физически лица;
- от юридически лица;

25 000
45 400

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

11 600

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

32 400

-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 отчисленията по ЗУО

26 400

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
6 с. МАЛО КРУШЕВО
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

7 100

0
7 100

7 000
100

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

1 200

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

2 800

-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 отчисленията по ЗУО

3 100

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
7 с. БЕЛОВИЦА
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

15 600

0
15 600

12 900
2 700

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

2 600

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

6 400

-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 отчисленията по ЗУО

6 600

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
8 с. НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

13 000

0
13 000

10 400
2 600

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

2 100

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

5 200

-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 отчисленията по ЗУО

5 700

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
9 с. СТАРОСЕЛ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

98 200

0
98 200

43 900
54 300

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

16 200

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

45 600

-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 отчисленията по ЗУО

36 400

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
10 с. МЪТЕНИЦА
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

7 200

0
7 200

7 000
200

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

1 300

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

2 800

-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 отчисленията по ЗУО
- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
11 с. КРЪСТЕВИЧ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

3 100

16 100

0
16 100

14 400
1 700

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

2 700

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

6 600

-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 отчисленията по ЗУО

6 800

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
12 с. ПАНИЧЕРИ
ПРИХОД,в това число от: :
- от физически лица;
- от юридически лица;

44 400

0
44 400

36 300
8 100

РАЗХОД в това число за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци - контейнери, кофи и др.

7 300

- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им.

20 100

-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 отчисленията по ЗУО

17 000

- почистване на уличните платна , площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места ,
предназначени за обществено ползване
ВСИЧКО:

904 000

0
904 000

ИНЖ.ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

