
Препис-извлечение от протокол № 3 
От 28.11.2011 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
Т.2 от дневния ред: „Определяне на основа,  
на чиято база да се извърши изчислението на  
таксата за битови отпадъци за 2012 година.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 14 
  На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА,   във връзка с 
изискването на чл.67, ал.2 на Закона за местните данъци и такси, чл.16, 
ал.2 от Общинската Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Стражица и 
във връзка с констативен протокол от 18.11.2011 г. на комисия, назначена 
със заповед №2464/15.11.2011 г., Общински съвет – Стражица 
        Р Е Ш И : 
  1.Размерът на такса смет за 2012 година да се определя 
пропорционално върху  данъчната оценка на  жилищните и 
нежилищните имоти в Община Стражица, както следва: 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за гр.Стражица на 
физическите   и юридическите лица в населеното място и районите, които 
се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Камен, 
Сушица и Кесарево на физическите и юридическите лица в населените 
места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Г.Сеновец, 
Николаево, Асеново, Ц.Извор и Благоево на физическите и юридическите 
лица в населените места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Балканци, 
Бряговица и Владислав на физическите и юридическите лица в населените 
места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Н.Върбовка, 
Виноград и Лозан на физическите и юридическите лица в населените места 
и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Мирово, 
Н.Градище, Кавлак и Любенци на физическите и юридическите лица в 
населените места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на жилищните имоти за селата Железарци, 
Водно и Теменуга  на физическите и юридическите лица в в населените 
места и районите, които се обслужват; 



  -Данъчна оценка на нежилищните  имоти за гр.Стражица на 
физическите и юридическите лица в населеното място и районите, които се 
обслужват; 
  -Данъчна оценка на нежилищните  имоти за селата Камен, 
Сушица и Кесарево на физическите и  юридическите лица в населените 
места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на нежилищните  имоти за селата Г.Сеновец, 
Николаево, Асеново, Ц.Извор и Благоево на физическите и  юридическите 
лица в населените места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка за нежилищните имоти за селата Балканци, 
Бряговица и Владислав на физическите и  юридическите лица в населените 
места и районите, които се обслужват; 
 
                         -Данъчна оценка на нежилищните имоти за селата 
Н.Върбовка, Виноград и Лозан на  физическите и юридическите лица в в 
населените места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на нежилищните имоти за селата Мирово, 
Н.Градище, Кавлак и Любенци на физическите и юридическите лица в  
населените места и районите, които се обслужват; 
  -Данъчна оценка на нежилищните имоти за  селата Железарци, 
Водно и Теменуга на физическите и  юридическите лица в  населените 
места и районите, които се обслужват. 
  Приема и такса според вида и броя на съдовете за ТБО. 
  2.Допуска освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване 
на застроени имоти, намиращи се на територията на Община Стражица, 
при  доказване  неизползваемостта на имота от страна на собственика чрез 
прилагане към молбата за освобождаване на задължителни документи, 
издадени от ВиК „Йовковци” и ЕОН „България”, удостоверяващи че за 
последната   година и половина /18 месеца/ не е имало консумация на вода 
и ел. енергия за въпросния имот и декларация по образец от собственика, 
че за  следващата  година няма да бъде използван имота.   

 3.Допуска освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване 
за нежилищните имоти – празни дворни места, намиращи се на 
територията на Община Стражица, след подаване на молба-декларация от 
страна на собственика и след извършване на проверка от страна на 
общината за истинността на декларираното. 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п / 
          /Ил.Маринов/ 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС: 


