
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин  3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159 
                  e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ №1 

Взето с Протокол №1/07.01.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2123/30.11.21г. от д-р Цветан Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно одобряване на план-сметка за извършване от 

община Видин на услугите по събиране, транспортиране, третиране в 

съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване през 2022г и постъпило Писмо №ПО-01-

04-2123-1/05.01.22г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.6 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за 

местните данъци и такси, 
 
 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 
   

 1. Одобрява план–сметка за извършване от община Видин на услугите по 

събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите 

отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

през 2022 г. съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение. 

 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г, както следва: 

2.1. За населението на Община Видин и за жилищните имоти на 

юридическите лица в размер на 3,85 ‰ (промила) върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: 
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• За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 2,00 ‰; 

• За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0,80 ‰; 

• За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,05 ‰; 

 

2.2. За всички нежилищни имоти на физически и юридически лица на 

територията в размер на 9,00 ‰ (промила) върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: 

• За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 4,45  ‰; 

• За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0,80 ‰; 

• За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 3,75 ‰ (плюс сумата в зависимост от вида на 

ползвания съд за изхвърляне на битовите отпадъци за услугата). 

 

2.3. В срок до 30 ноември на предходната година (за следващата) се 

приема декларация за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни 

имоти, собственост на предприятия, според количеството на битовите отпадъци 

съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на 

сметоизвозване. 

 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

Решението. 

 
 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 
законосъобразно, целесъобразно и в интерес на Община Видин. 
 

 Мотиви за предварителното изпълнение:  



 Недопускане да бъде намален времевия диапазон, в който гражданите 

могат да се възползват от нормативно предвидената възможност да заплащат 

задълженията си с 5 % отстъпка; 

 С влизането в сила на план – сметката ще се даде възможност за 

своевременно изготвяне на бюджета на Община Видин и предлагането му за 

разглеждане и гласуване от Общински съвет – Видин, както и ще бъде 

осигурено своевременното и ефективно събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, 

осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, транспортирането на 

битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места в 

общината. 

 
 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 

 






	Видин  3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
	Общински съвет - Видин
	Р Е Ш И:


