
П Р О Т О К О Л 
 

от обществено обсъждане на: Предложение за приемане на Решение за одобряване на 

План-сметка за разходите от такса битови отпадъци размера на ставки за такса битови 

отпадъци за 2021 година за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране 

на битовите отпадъци и хигиенизиране на обществени места на населените места на 

територията на Община Самоков 

Днес, 14.12.2020 г се проведе обществено обсъждане на  на предложенията за 

приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови 

отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година за  услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране 

на обществени места на населените места на територията на Община Самоков, 

публикувани на 13.11.2020г на www.samokov.bg, както и в сградата на Община 

Самоков на адрес: улица „Македония” № 34 в гр. Самоков – Център за 

административно обслужване. 

На общественото обсъждане присъстваха общинското ръководство,служители на 

Община Самоков и граждани.  

Г-жа  Сия Шехтанова - зам.кмет запозна присъстващите с Предложението за 

приемане на Решение за одобряване на План-сметка за разходите от такса битови 

отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и  депониране на битовите отпадъци и хигиенизиране 

на обществени места на населените места на територията на Община Самоков. 

     Г-н Славчо Георгиев зададе въпроса относно облагането с ТБО след Решението на 

АССО за данъчна оценка като основа за облагане с ТБО. 

 Отговор на г-н Вл.Георгиев – кмет на Община Самоков – съгласно ЗМДТ новия ред за 

облагаема основа, различна от данъчната оценка, влиза в сила от 01,01,2022 г. 

 

    Г-н Славчо Георгиев – има ли контрол от страна на Община на направените ремонти 

на тротоарите. Защо се начисляват пари на личните асистенти,докато лицето с 

увреждане е било на почивка. Защо им се плаща, когато инвалида е бил в болница и 

асистента не е бил на работа.  

Отговор на г-н Вл.Георгиев – кмет на Община Самоков – компетентните органи са 

извършили проверки по описаните сигнали от г-н Славчо Георгиев и не са 

констатирани нарушения. 

 

     Други разисквания и  предложения относно План-сметка за разходите от такса 

битови отпадъци размера на ставки за такса битови отпадъци за 2021 година не 

постъпиха.   

  

 

 

Съставили протокола: 

1. Сия Шехтанова - зам.-кмет 

2. Йорданка Велева - н-к отдел МДТ 

3. Кирил Поповянски - директор ОПРЦУО 

4.Милен Пасков - гл.експерт "Компютърни системи" 
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