
ОБЩО

/к.2+к.3+к.4+

к.5/

1 2 3 4 5 6

І. В промил към отчетната стойност на имота

За нежилищни имоти

= - в гр. Левски 0.20 1.80 2.37 2.13 6.50
- в останалите населени места 0.23 2.32 1.67 2.78 7.00

ІІ. В промил към данъчната оценка на имота

За жилищни имоти

= - в гр. Левски 0.48 2.06 1.71 2.75 7.0
- в останалите населени места 0.23 2.32 1.67 2.78 7.00

                                                                                                                                                    Приложение №5

за размера на промилите по отделни компоненти за 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чистота на 

територии 

за общ. 

ползване

С П Р А В К А

          І. За гр.Левски:

1. Нежилищни имоти

1.1. Контейнер 1,1 куб.м. - 986,28 лв. + 2,13 промила върху по-високата между отчетната стойност и 

данъчната оценка

1. Контейнер 1,1 куб.м. – 904,07 лв. + 2,78 промила върху по-високата между отчетната стойност и 

данъчната оценка

Такса за битови отпадъци за количество /един съд/ за 2020 г.,  е изчислена при 

обработка 1 път седмично

Размерът на таксата според количеството, (за един съд) се определя като сбор от:                                                           

1. таксата по чл. 66, ал. 1, т.1, 2 и 3, като абсолютна стойност за съответния вид съд;                                                                                         

2. таксата по чл. 67, ал. 4 в промил към отчетната стойност или данъчната оценка - по-високата 

от двете. 

1.2 Кофа поцинкована 0,1 куб.м. - 98,63 лв. + 2,13 промила върху по-високата между отчетната стойност и 

данъчната оценка

Забележка: При двукратна обработка седмично, съгласно график на ОП "БКС", 

утвърден от кмета на общината,  цената за един съд се умножава по 2.

2. Жилищни имоти

2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 79,36 лв. + 2,75 промила върху данъчната оценка

2.2. Контейнер 1,1 куб.м. - 793,56 лв. + 2,75 промила върху дан.оценка

          ІІ. В останалите населени места:

Такса в промил /лева/

Осигурява

не съдове 

за смет

Смето-

събиране и 

смето-

извозване

Обезвреж-

дане на 

битови 

отпадъци


