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ПРОЕКТ 

 

 

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Наредба за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово“, приета с решение 

№531/18.12.2018г., изм. и доп.с реш.№580/29.03.2019г.,изм. и доп.с реш.№5/26.11.2019г. 

   

    На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА 

и чл.8, чл.26, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове и чл.9 от ЗМДТ 

в  „Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Гълъбово“, приета с решение на ОбС Гълъбово № 531/ 

18.12.2018г., изм. и доп. с решение №580/29.03.2019г., изм. и доп. с реш.№5/26.11.2019г., 

предлагам в глава втора, местни такси, раздел I- такса битови отпадъци да се направят 

следните промени: 

1. Чл.23, ал.1 се изменя: 

 Определя се размера на такса за „Битови отпадъци“ според количеството : А/ за 

1/един/брой четирикубиков контейнер с честота на извозване веднъж седмично – 

10200лв., в която такса се включва сметосъбиране, извозване и поддържане на депо. Б/ 

За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване-2,5‰ върху 

данъчната оценка. 

2. т.1 за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани-пропорционално върху 

данъчната оценка: 

1.1 за град Гълъбово – 2,5 промила, в т.ч. : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,5 промила; 

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,3 промила; 

- за поддържане на депо за ТБО – 0,7 промил 

1.2 за населените места на територията на община Гълъбово(села) –2,5промила, в т.ч. 

- за сметосъбиране и сметоизвозване -1,5  промила; 

- за поддържане на чистотата на териториите на обществено ползване -0,3промила; 

- за поддържане на депо за ТБО - 0,7 промила  

3. т.2 за жилищни, нежилищни и вилни имоти на предприятия и фирми, както и за 

нежилищни имоти на лица регистрирани по ТЗ: 

     2.1 пропорционално върху данъчната оценка на имота – 8 промила, в т.ч. 

     - за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 промил; 



     - за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2,5 промила; 

     - за поддържане на депата за ТБО – 4,5 промила 

4.Чл.25, ал.3, т.1 се изменя: 

    Не се събира такса за : 

    - сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината 

или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до 31.10. на предходната година в общината по 

местонахождение на имота. 

5. Чл.27, ал.2 се изменя: 

    Освобождаването по чл.1 се осъществява при условие, че имотът не се използва 

през цялата година.Освобождението се осъществява на основание подадена в община 

Гълъбово/сектор „Местни данъци и такси“/ декларация до 31.10. на преходната 

година.Декларацията е по образец, одобрен със заповед на Кмета на Община 

Гълъбово и трябва да съдържа подписите на всички собственици/ползватели/, а при 

юридически лица – подпис на представител и печат. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ДОКЛАД 

 

От инж.Пламен Бараков – Зам.Кмет на Община Гълъбово 

 

     Относно: Изменение и допълнение в „Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово“, приета с решение 

на Общински съвет Гълъбово № 531/18.12.2018г., изм. и доп. с решение №580/ 

29.03.2019г. изм. и доп.с реш.№5/26.11.2019г. 

 

    Проектът за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово” е изготвен при 

следните МОТИВИ: 

    В Закона за местните данъци и такси са настъпили множество промени,с които е 

увеличен обема от дейности,покривани от събираните приходи от Такса битови отпадъци, 

които Общината следва да реализира.  В чл.67 ал.1 от ЗМДТ изрично е указано, че 

„Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за 

календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от 

причинителя или притежателя на отпадъците“. 

    Настоящия размер на „Такса битови отпадъци“ не е променян повече от 10г. През този 

период от време два пъти се увеличи минималната работна заплата, увеличават се и 

разходите за осигурителни плащания, цените на горивата, съдове за съхраняване на 

битови отпадъци.Отделно от това отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО се повишиха повече 

от два пъти, като през 2021г. вече ще са 82лв. на тон изхвърлен отпадък.Почистването на 

уличните платна, тротоари,площадки и паркове в населените места предназначени за 

обществено ползване и нерегламентирани сметища допълнително натоварват бюджета на 

община Гълъбово. 

     

    Цели, които се поставят 

    

     Основната цел за приемане на Проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

Община Гълъбово” е по-пълно възстановяване на направените разходи от Община 

Гълъбово по предоставянето на услугата. 

    Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба 

 

     За прилагане на проект за изменение и допълнение на нормативна уредба не са 

необходими финансови и други допълнителни средства, различни от тези, осигуряващи 

прилагането на сега действащата Наредба. 

     

     Очаквани резултати от прилагането  

 

     С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на „Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Гълъбово“,  ще се постигне актуална нормативна база с местните такси, ще бъде 

отразено реално разходването на средства при предоставяне на услугата и повишаване на 

приходите в общинския бюджет предвидени за чистота в община Гълъбово. 

 



    Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 

     Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът за 

изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Гълъбово“ е в съответствие и не нарушава основни 

права и принципи от правото на Европейския съюз. 

      

      Проектът за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Гълъбово“ е публикуван на интернет страницата на Община Гълъбово – сектор 

„проекти на нормативни актове“. На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.77 

от АПК, заинтересованите лица могат в тридесет дневен срок от публикуване на 

настоящия проект да направят писмени предложения и да изразят становища, 

които да депозират в деловодството на Общинска администрация Гълъбово или 

изпратени на e-mail: stoianov.sekretar@gmail.com 

 

 

 

 


