
                                                                                                                                   
 

 
ПРОЕКТ! 

 
 

 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЗАВЕТ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от Ахтер Велиев - Кмет на община Завет 
 
 
 ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
 

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 
26.01.2009 г. Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл. 9 от 
ЗМДТ и урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите, предоставени на физически и юридически лица, 
реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Завет. 

В Глава втора Местни такси Раздел І е регламентирано определянето и 
администрирането на Такса за битови отпадъци.  

 
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 
подзаконовия нормативен акт: 

Причината, поради които се внася настоящото предложение за изменение на 
Наредбата в частта й за „Такса битови отпадъци” е цялостно синхронизиране и 
прецизиране на Наредбата на община Завет с действащите нормативни актове в частта 
на определянето и администриране на събираната от общината такса битови отпадъци. 

Друга причина, която налага промяна по Наредба № 9 е приетият, с Държавен 
вестник бр.92 от 17.11.2017 г., Закон за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс,  с параграф 3 на който се прави промяна в чл.87, 
ал. 11 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който придобива следния вид:  

    (11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила 
от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За целите на 
комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи 
лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за 
приходит, Агенция „Митници" и общините информация за наличие или липса на задължения 
на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, 
отсрочени или обезпечени задължения.  
           С параграф 12, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс се прави промяна в чл. 115, ал. 2 на Закона за 
местните данъци и такси, която гласи: „За целите  на комплексното  



административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл.87, ал. 
11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.” 
 
 
2.  Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 

Целите, които се поставят с настоящото изменение са: законосъобразност, 
постигане на по-голяма справедливост, равнопоставеност между еднакви лица и 
дисциплина при определянето и администрирането на таксата за битови отпадъци в 
община Завет. При определяне на такса битови отпадъци да бъдат изпълнени в цялост 
разпоредбите на сега действащия ЗМДТ, чрез правилното му приложение, както и 
постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията 
на закона.  

Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от 
чл. 15, ал. 1 ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответства на 
Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен“. 
 
3.   Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 
  Резултатите, които се очакват от прилагането на предложените промени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет е създаване на по – добри условия за задоволяване на 
нуждите на жителите на Община Завет, както и подобряване работата по 
административното обслужване на ползвателите на услуги. 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги; 

- Възможност, задължените лица да заплащат такса битови отпадъци, според 
принципите, прокламирани от ЗМДТ; 

- Намаляване на  възможността за опити да се избегне заплащането на таксата от 
недобросъвестни задължени лица, въпреки ползването на услугата; 

 
4.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими 
допълнителни финансови средства. 

 
5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
  

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет, предвид изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА)  e  
публикуван на интернет страницата на община Завет  в периода 01.12.2017 г.  – 
01.01.2018 г. 

 
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Завет да разгледа и 

приеме следния проект на   
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 

79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет гр. Завет 
                                                                 

Р  Е  Ш  И: 
 

1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет, приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва: 



                          
                                                              

ПРОЕКТ! 
 

Наредба 
 за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  
на Община Завет 

Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с 
Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 28/10.11.2009г., 

изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по Протокол № 
34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол 
№44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по Протокол № 
12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 
17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по 

Протокол № 07 от 18.04.2016 г., изм. с  Решение №35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с 
Решение №49/19.07.2017 г. на Административен съд Разград, , изм. с Решение №50/21.07.2017 г. на 

Административен съд Разград, изм.и доп. с Решение №232 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г на ОбС - Завет 

 
§1.  В Раздел І, Такса за битови отпадъци на Глава втора, Местни такси прави следните 
изменения: 

1. Отменя чл. 13; 
2. Отменя чл. 14; 
3. Отменя чл. 15; 
4. Отменя чл. 16; 
5. Отменя чл. 17; 
6. Отменя чл. 18; 
7. Отменя чл. 19; 
8. Отменя чл. 20; 

 
§2.  В Раздел І, Такса за битови отпадъци на Глава втора, Местни такси създава нови 
членове, чл. 20а, чл. 20б, чл. 20в, чл. 20г, чл. 20д, чл. 20е, чл. 20ж, чл. 20з, както следва: 

 
Глава втора  

МЕСТНИ ТАКСИ  
 

Раздел І  
Такса за битови отпадъци 

 
Чл. 20а. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - 
сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 
(2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 
необходимите разходи за: 
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други;  
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.  
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 



(3) План-сметката за годината се изготвя по образец и ред, определени с наредба на 
Министерския съвет. 
(4) Когато до края на предходната година общински съвет не е определил размера на 
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 
размер към 31 декември на предходната година. 
(5) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на 
ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера. 
(6) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост. 
(7) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот 
заплаща такса за битови отпадъци и за този имот или съответната част от него. 
(8) За имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се 
заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
(9) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите предоставени на: 
1. молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност 
от законнорегистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, 
върху които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват 
със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. 
2.читалища 
3. Български червен кръст 
 
4. Общината – за имоти публична и частна общинска собственост, с изключение на 
имоти или части от тях, които са предоставени за ползване и на концесия; 
 
Чл. 20б. (1) До 31 октомври на предходната година кметът на община издава заповед, 
определяща границите на районите, в които ще се извършва организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги и честотата на 
сметоизвозване. 
(2) Заповедта се обявява публично и в Интернет страницата на общината. 
(3) За жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани, намиращи се извън 
районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, 
се събира такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и/или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 
размер определен по формула, представляваща произведение от определения от 
Общинския съвет промил  умножен по основа - отчетната стойност на имотите на 
предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.  
(4) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се 
предоставя от общината. 
 
Чл. 20в. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните 
срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 
(2) В случаите, когато в Закона за местните данъци и такси е определен срок за плащане 
на данъка върху недвижимите имоти, различен от срока по ал. 1, първата вноска на 
таксата за битови отпадъци се плаща в срока посочен в закона. 
(3) За предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
(4) Общината уведомява данъчно задължени лица за дължимите от тях такси за 
съответния период и за сроковете за плащане. 
(5) Таксата се администрира и събира от служителите на общинска администрация, 
имащи права по чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ. 
 
Чл. 20г. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото 
на месеца, следващ придобиването на имота, освен ако таксата не е платена от 
предишния собственик. Когато ползването е започнало преди окончателното 
завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца през 
който е започнало ползването. 



(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, 
следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. 
(3) За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за 
'"новоизградени обекти" физическите и юридическите лица подават Заявление до 
кмета община, в което посочват началото на започването на исканата услуга. 
Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото 
начало за предоставяне на услугата. 
(4) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през 
който е преустановено ползването им. 
 
Чл. 20д. (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 
отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или 
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. 
(2) Такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и 
предприятията се определя: 
1. според количеството на битовите отпадъци; 
а) за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  - според количеството на битовите 
отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината 
съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 
б) за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 
според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните през годината съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 
пропорционално в промили върху отчетната стойност на имотите на предприятията, 
респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите. 
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  - пропорционално върху отчетната 
стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на 
гражданите; 
б) за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 
пропорционално върху отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на 
данъчната оценка на имотите на гражданите; 
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 
пропорционално върху отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на 
данъчната оценка на имотите на гражданите. 
 
Чл. 20е. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни 
имоти на граждани и предприятията, попадащи в границите на организираното 
сметосъбиране и сметоизвозване по реда на чл. 20д, т. 1, данъчна задължените лица 
подават в срок до 30 ноември на предходната година до кмета на община декларация 
по образец утвърден от кмета на община, в която посочват базови данни за 
недвижимия имот.  
(2) Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от 
общинска администрация. 
(3)  Общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за 
една година за всяко населено място в общината при определена честота на 
сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци. 
Чл. 20ж. (1)За имотите по чл. 20г, ал. 2, лицата, определени в чл. 20а, ал. 5, ал. 7 и ал. 
8 могат да упражнят правата си по 20е, ал. 1  в 7 (седем) дневен срок от декларирането 
на имотите по реда и в срока по чл. 14 от ЗМДТ. 
(2) За имоти по чл. 20г, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на 
предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за 
определяне на такса за битови отпадъци по чл. 20е, новият собственик има право да 



поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за 
тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението 
на имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на 
декларация по образец утвърден от кмета на община, в седемдневен срок от 
декларирането на имота съгласно чл. 14 от Закона за местните данъци и такси. 
Чл.20з. (1) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти 
на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и лицата 
по чл. 20а, ал. 5, ал. 7 и ал. 8, са подали декларация по образец утвърден от кмета на 
община за това обстоятелство в отдел "Местни данъци и такси" по местонахождение 
на имота. Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година. 
Собствениците на имоти дават съгласие служители на общинска администрация да 
проверяват сметките им за потребление на ел. енергия към „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД и за 
вода към съответното “В и К” . 
(2)  Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател 
през посочения в декларацията период или част от него. 
 
(3) В случаите, когато в имота, деклариран като неползван, след проверка на служители 
на общинската администрация се установи годишно потребление на ел. енергия и на 
вода, надхвърлящо 100 киловата електроенергия и 10 куб. м. питейна вода за имота се 
дължи пълния годишен размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, ведно с 
лихвите за просрочие.  
(4) За незастроени имоти на гражданите и предприятия, попадащи извън границите на 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови 
отпадъци. 
(5) За имотите по ал. 4 собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на 
ползване следва да подадат декларация по образец утвърден то кмета на община 
придружена с документи удостоверяващи правата им по местонахождение на имота в 
срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година. 
(6) За незастроени имоти на граждани и предприятия, попадащи в границите на 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване се заплаща такса за услугите по 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и/или за поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
 (7) При настъпване на промяна в декларираните обстоятелства и данни, задължените 
лица подават писмено уведомление до отдел „Местни данъци и такси” при Община 
Завет в 14-дневен срок от настъпването им. 
 
 
§3.  В Допълнителните разпоредби създава нов §3а, както следва: 

 
Допълнителни разпоредби 

 
§3а.  По смисъла на тази наредба: 
1. „Битови отпадъци“ са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на 
хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други 
обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, 
занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат 
характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да 
попречи на третирането им съвместно с битовите. 
2. „Съдове за битови отпадъци“ са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в 
които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно 
събиране. 
3. „Обезвреждане на битови отпадъци“ по смисъла на тази  наредба включва 
дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от 



мястото на образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и 
 други (включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците. 
4. „Основа“ за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен 
показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или 
промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който 
таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб. м. изразходвана вода и 
други). 
5. „Предприятия“ са лицата по смисъла на Закона за  счетоводството. 
6. „Отчетна стойност“ е стойността при счетоводното завеждане на актива или 
обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 
първоначалното му счетоводно завеждане.  
7. „Данъчна оценка“  е оценката на имота, направена от данъчната администрация, 
съгласно „Закона за местни данъци и такси“, която оценка се използва за нуждите 
на държавната администрация.  
8. „Незастроен имот“ е поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по 
смисъла на Закона за устройство на територията. 
 

 
§ 4. В  Приложение № 4 към чл. 36 на Наредба № 9 за, в раздел V. Административни 
услуги - Местни данъци и такси, създава  т. 14, както следва: 
 
 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена 

в 
лева 

срок  
цена в 
лева 

V. Административни услуги - Местни данъци и такси 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 
Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на задължения по ЗМДТ във връзка 
с чл. 87, ал. 11 от ДОПК 

5 дни 0,00         

 
 

 
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
  Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
Вносител, 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 
 
Съгласувал, 
Юрисконсулт, Нурай Мехмед 
 
Изготвил, 
Джанан Караали – н-к отдел  СУТОС 
 


