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2. Определя размера на такса ”Битови отпадъци” за 2020г. както следва: 

2.1. За  имоти на физически и юридически лица, попадащи в районите в които е организирано 
събиране и извозване на БО, в промили на база данъчна или отчетна стойност на имота. 

I. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на  
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 

 
8%0 

 
1. -за доставка на съдове за БО 0.70%0 
2. -за събиране и транспортиране 4.40%0 
3. -за поддържане на депо за БО 2.60%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 
II. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места 

на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

14%0 
1. -за доставка на съдове за БО 1.20%0 
2. -за събиране и транспортиране 7,70%0 
3. -за поддържане на депо за БО 4.60%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 
III. За нежилищни  имоти на юридически лица, за всички населени места на база 

отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

16%0 
1. -за доставка на съдове за БО 1.40%0 
2. -за събиране и транспортиране 8.80%0 
3. -за поддържане на депо за БО 5.20%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 
 

2.2. За нежилищни  имоти на юридически лица, на база количество БО, съобразно вида и броя на 
съдовете за БО и честота на извозването им. 

I. За нежилищни имоти за всички населени места-по количество битови 
отпадъци – за 1куб.м. в лв.  

 
60.00 лв. 

 За еднократно обработване на отделните видове съдове за БО- в лева  
1. -кофа ”Мева”-0.11 куб.м. 6.60 лв. 
2. - контейнер тип ”Бобър” 1.1 куб.м. 66.00 лв. 
II. Промил за почистване на терени за обществено ползване, на база отчетната 

стойност или данъчната оценка на имота 
0.60%0 

 

2.3. За незастроени урегулирани поземлени имоти. 
 

I. За  имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка на 
съответния имот, в т.ч.: 

 
2,90%0 

1. -за поддържане на депо за БО 2.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 
II. За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна 

оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,10%0 
1. -за поддържане на депо за БО 4.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 
III. За  имоти на юридически лица, за всички населени места на база отчетната 

стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,80%0 
3. -за поддържане на депо за БО 5.20%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 
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2.4. За имоти на физически и юридически лица, намиращи се извън границите в които е организирано 
събиране и извозване на БО. 

I. За  имоти на физически лица, за гр. Девин на  
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 

 
2,90%0 

 
1. -за поддържане на депо за БО 2.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 
II. За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна 

оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,10%0 
1. -за поддържане на депо за БО 4.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 
III. За  имоти на юридически лица, за всички населени места на база отчетната 

стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,80%0 
3. -за поддържане на депо за БО 5.20%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 
 

2.5. За имоти, които няма да се ползват през цялата 2020г. 

I. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на  
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 

 
2,90%0 

 
1. -за поддържане на депо за БО 2.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 
II. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места 

на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,10%0 
1. -за поддържане на депо за БО 4.60%0 
2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 
III. За нежилищни имоти на юридически лица, за всички населени места на база 

отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 
 

5,80%0 
3. -за поддържане на депо за БО 5.20%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 
 

2.6. Размер на такса Битови отпадъци за читалищата в община Девин съгласно Решение №163 от 

24.10.2018г. за 2019г.. 

 За  всички населени места на база отчетната стойност или данъчна оценка на 

съответния имот в т.ч. 

 

3,2%0 

1 -за доставка на съдове за БО 0,28%0 

2 -за събиране и транспортиране 1,76%0 

3 -за поддържане на депо за БО 1,04%0 

4 -за почистване на терени за обществено ползване 0,12%0 

 


