
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 666 
 
 Взето с протокол № 35 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.11.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци 
през 2022 год. в Община Септември и определяне на размера на таксите за  битови 
отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на 
територията на Община Септември.  

 

Общински съвет Септември, след като се запозна с Доклада и направеното в него 
предложение на Заместващия Кмета на Общината – Иванка Вощанска /съгласно Заповед 
№ 1793/2021 г. на Кмета на Община Септември/, изясни относимите факти и 
обстоятелства и обсъди другите постъпили предложения и възражения, намира 
предложението за законосъобразно и целесъобразно.  

 
Споделяйки изцяло изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване на 

нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по 
план-сметката за 2022 г., както и за необходимостта от увеличаване на ТБО за 
територията на Община Септември, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, във вр. с чл. 6, ал. 1, буква 
”а” и чл. 66 от ЗМДТ,  
 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци 
на територията на Община Септември за 2022 г., съгласно приложение № 1 ; 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за територията на Община 
Септември по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Септември, както следва: 

 

РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ 

 
  

І. Размер на годишната такса за битови отпадъци за застроени жилищни и вилни 
имоти на граждани в регулационните граници на населените места   

 



I.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

12 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  5 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

I.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

15 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  6 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

I.3. За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

20 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  9 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за  незастроени жилищни и 

нежилищни имоти на граждани в регулационните граници на населените места  
 

ІI.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

7 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІI.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІI.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

11 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 



ІІІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за  застроени нежилищни имоти 
на граждани в регулационните граници на населените места  

 

ІІI.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

12 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  5 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІІI.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

15 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  6 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІІI.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

20 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  9 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІV. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на 
граждани извън регулационните граници на населените места 

 

ІV.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

6 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 

 

ІV.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 

Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

8 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 

ІV.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

10 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 



V. Размер на годишната такса за битови отпадъци за застроени нежилищни имоти 
на граждани използвани за стопански цели в регулационните граници на 

населените места  

 

V.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

18 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

V.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 

Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

18 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

V.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

18 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

VІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на 
граждани използвани за стопански цели извън регулационните граници на 

населените места  
 

VI.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

VI.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промили върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

VI.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промили върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 



VІІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за застроени жилищни и вилни 
имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични 

търговци в регулационните граници на населените места 

 

VІІ.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху данъчната оценка на 
имота в т.ч. 

12 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  5 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

VІІ.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 

Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промил върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

15 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  6 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

VІІ.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промил върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

20 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  9 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

VІІІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за застроени нежилищни 
имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични 

търговци в регулационните граници на населените места  

 

VІІІ.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху по-високата между 

данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 
18 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

VІІІ.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промил върху по-високата между данъчната оценка на 

имота и отчетната стойност в т.ч. 

18 

 



1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 
 

2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 
 

3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 
 

VІІІ.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промил върху по-високата 
между данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 

18 

 
1 за сметосъбиране и сметоизвозване  8 

 
2 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
3 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ІX. Размер на годишната такса за битови отпадъци за застроени нежилищни имоти 
на предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични търговци 

извън регулационните граници на населените места 

 

ІХ.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху по-високата между 
данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

ІХ.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промил върху по-високата между данъчната оценка на 

имота и отчетната стойност в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

ІХ.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промил върху по-високата 

между данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 
9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

X. Размер на годишната такса за битови отпадъци за незастроени жилищни имоти 
на предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични търговци 

в регулационните граници на населените места  

 

X.1. 

За гр. Септември и гр. Ветрен, в промили върху данъчната оценка на 

имота в т.ч. 
7 

 

1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 6 
 

2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 
 

Х.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промил върху данъчната оценка на имота в т.ч. 

9 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 8 

 



2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 
 

Х.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промил върху данъчната 
оценка на имота в т.ч. 

11 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 10 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

XІ. Размер на годишната такса за битови отпадъци за незастроени нежилищни 
имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични 

търговци в регулационните граници на населените места 

 

ХІ.1. 
За гр. Септември и гр. Ветрен, в промил върху по-високата между 

данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 
10 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ХІ.2. 

За с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец и с. 
Славовица в промил върху по-високата между данъчната оценка на 
имота и отчетната стойност в т.ч. 

10 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 
2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 

 

ХІ.3. 
За с. Долно Вършило и с. Горно Вършило в промил върху по-високата 

между данъчната оценка на имота и отчетната стойност в т.ч. 
10 

 
1 за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 9 

 

2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1 
 

XІІ. За нежилищни имоти в зависимост от декларираните съдове  
 

1 
Съд тип "Бобър" 1,1 куб.м. за еднократно извозване на 1 бр. в лева спрямо 
честотата на извозване определена със Заповед на Кмета за съответния район 

20,00 

 
2 Съд тип Кофа  0,110 куб.м. и 0,120 куб.м. за е 1 бр. годишно в лева  240,00 

 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             20 
Гласували: 20 
"За": 13 
"Против":           6        
"Въздържали се": 1 

 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


