
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ 
 

      Препис – извлечение! 

П Р О Т О К О Л  

№ 8 

от заседание на Общински съвет – Кърджали,  

проведено на 24.03.2016 г.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 56   
 

  На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация: 
 

ПРИЕМА следната поправка на допусната техническа грешка в т. 2.2. от  

Решение № 10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на           

28.12.2015 г., както следва: 

ІІІ-та услуга:  Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване да 

се чете  вместо „за жилищни”, „за нежилищни” имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ 
 

Препис-извлечение! 
 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 

от заседание на Общински съвет – Кърджали,  

проведено на 28.12.2015 г.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 
 

2. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.62, 63, 67 от ЗМДТ и чл.25 от Наредбата за 

определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, 

размера на такса битови отпадъци за 2016 г., както следва: 

2.1. За недвижими жилищни имоти в гр.Кърджали, в границите посочени в 

заповед №1139 от 28.10.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, по видове услуги: 
 

 

 

Вид услуга 

 

 

При подадено заявление по чл. 25  от Наредбата за определяне 

на местните такси и цени на услуги на за жилищни имоти  на 

територията на град Кърджали  

1 брой Кофа  

“Мева” 110л. 

1 брой 

пластмасофа 

кофа 120л. 

1 брой 

пластмасова 

кофа 240л. 

1 брой контейнер 

“Бобър” 

1100л. 

І-ва услуга 

Събиране и 

извозване на ТБО 

106 лв. 116 лв. 232 лв. 1065 лв. 

ІІ-ра услуга 

Обезвреждане на 

ТБО в депо 

37 лв. 40 лв. 80 лв. 366 лв. 

ІІІ-та услуга 

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. Ползване 

 

 

За жилищни имоти -  0,04 лв. на кв. метър площ на имота. 

 

ОБЩО 143 лв. и 

0,04 лв. 

на кв. 

метър 

площ на 

имота  

156 лв. и 

0,04 лв. 

на кв. 

метър 

площ на 

имота 

312 лв. и 

0,04 лв. на 

кв. метър 

площ на 

имота 

1431  лв. и 0,04 лв. на кв. 

метър площ на имота 

 



2.2. За недвижими нежилищни имоти в гр.Кърджали, в границите посочени в 

заповед №1139 от 28.10.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, по видове услуги: 

 

 

Вид услуга 

 

 

При подадено заявление по чл. 25  от Наредбата за определяне 

на местните такси и цени на услуги на за нежилищни имоти  на 

територията на град Кърджали  

1 брой Кофа  

“Мева” 110л. 

1 брой 

пластмасофа 

кофа 120л. 

1 брой 

пластмасова 

кофа 240л. 

1 брой контейнер 

“Бобър” 

1100л. 

І-ва услуга 

Събиране и 

извозване на ТБО 

106 лв. 116 лв. 232 лв. 1065 лв. 

ІІ-ра услуга 

Обезвреждане на 

ТБО в депо 

37 лв. 40 лв. 80лв. 366 лв. 

ІІІ-та услуга 

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

общ. Ползване 

 

 

За жилищни имоти -  0,16 лв. на кв. метър площ на имота. 

 

ОБЩО 143 лв. и 

0,16 лв. 

на кв. 

метър 

площ на 

имота  

156 лв. и 

0,16 лв. 

на кв. 

метър 

площ на 

имота 

312 лв. и 

0,16 лв. на 

кв. метър 

площ на 

имота 

1431  лв. и 0,16 лв. на кв. 

метър площ на имота 

 

2.3. Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки 

жилищен и нежилищен  имот в гр. Кърджали за услугите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база 

квадратен метър разгъната застроена площ на сградите,  както следва: 

 

Вид услуга Жилищни имоти 

цена лв. 

Нежилищни имоти 

цена лв. 

І услуга сметосъбиране и 

сметоизвозване 

0,59 лв. 6,27 лв. 

ІІ услуга 

Обезвреждане на депо 

0,15 лв. 1,57 лв. 

ІІІ услуга 

Почистване на територии на 

обществени места 

0,04 лв. 0,16 лв. 

ОБЩО 0,78 лв. 8,00 лв. 

 

2.4. За недвижими имоти в селата, включени в системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване таксата се определя, както следва: 

 При подадено заявление по чл. 25 от Наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на 

вид и брой съдове при два пъти месечно обслужване  

– на 1 бр. Мева 110 л. – 141 лв.;  

– на 1 бр. Палстмасова кофа 120 л. -  154 лв.; 

– на 1 бр. Пластмасова  кофа 240 л. – 309 лв.; 

– на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л.- 1414 лв. 
 

 
 



 Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки 

жилищен и нежилищен  имот в селата с организирано сметоизвозване, таксата 

се определя на база квадратен метър разгъната застроена площ на сградите,  

както следва: 
 

Вид услуга Жилищни имоти 

цена лв. 

Нежилищни имоти 

цена лв. 

І услуга сметосъбиране 

и сметоизвозване 

0,29 лв. 2,14 лв. 

ІІ услуга 

Обезвреждане на депо 

0,07 лв. 0,53 лв. 

ОБЩО 0,36 лв. 2,67 лв. 
 

2.5. За недвижими имоти  без организирано сметоизвозване се дължи такса за 

обезвреждане на отпадъците, както следва:  

- за жилищни имоти  – 0,05 лв. 

- за нежилищни имоти – 0,08 лв. 

2.6. За имотите на учебните заведения на територията на община Кърджали, използвани 

за учебния процес, такса битови отпадъци се определя на база 7 лв. На брой учащ се в 

съответното заведение за първа и втора услуга по управление на отпадъци в 

съотношение,  както следва:  

 За първа услуга – Събиране и транспортиране на битовите отпадъци – 4 лв. 

 За втора услуга – Обезвреждане на битовите отпадъци – 3 лв. 

 Броят на учащите се определя към 01.01. на текущата година, съгласно 

информационната система на Министерството на образованието и науката – „Админ 

М”- за училищата и Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти – за 

висшите учебни заведения. 
 


