
  

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ДО  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  д-р Александър Горчев Александров-  кмет на Община Велики Преслав 

 

    

ОТНОСНО: Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 4 за  

определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията 

на Община Велики Преслав. 

 

 

Г-жо Председател,  

Дами и господа общински съветници, 

 

I. На първо място съгласно измененията в ЗМДТ, от 01 януари 2020 г. влиза в сила нов 

модел за определяне на ТБО – за всяка услуга могат да бъдат приложени 

законовоопределените основи, като изцяло отпада възможността за използване на дънъчната 

оценка на имота като основа. 

Съгласно § 17 от ПЗР към ЗИД на ЗМДТ са определени важни срокове, свързани с 

работата по ТБО: 

-до 31 март 2019 г. собствениците, ползватели, концесионерите на съответните 

облагаеми имоти ще трябва да декларират в общината броя на ползвателите на услугата в 

имота по ред, определен в Наредбата. За тази цел следва да се утвърдят образци на 

Декларации, като Приложение № 1- „Декларация за броя на ползвателите на услугата в 

жилищен имот във връзка с определяне на такса битови отпадъци за услугите по чл. 62 от 

ЗМДТ“ и Приложение № 2- „Декларация за броя на ползвателите на услугата в нежилищни 

имоти във връзка с определяне на такса битови отпадъци за услугите по чл. 62 от ЗМДТ“ 

към Наредба № 4. 

-до 30 септември 2019 г. кмета на общината е задължен да осигури информация за броя 

на ползвателите на услугите по чл.62 в имотите на територията на общината. 

II.Предлагаме да се допълни Наредба № 4 в Раздел III- „Такси за ползване на детски 

ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги,  общежития и други общински социални услуги“, като в чл. 31 се предвиди 

още една хипотеза, при която да не се заплаща такса по Приложение № 10, а именно: за деца 

с тежки заболявания, което се удостоверява с Акт за раждене на детето /копие/ и документ 

/копие/ от ТЕЛК/ЦЕЛК за детето. 



 III. На следващо място във връзка с искания за поставяне на вендиинг автомати на 

общински терени, предлагаме да бъде допълнено Приложение № 9 „Такси за ползване на 

пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и терени с друго 

предназначение“, като се създаде нова т. 24 със следния текст:  

-вендинг автомати – 1. 20 лв на кв.м. за 1  ден. 

           - 20 лв. на кв.м. за 1 месец. 

IV. В спортна зала „Велики Преслав“, се осъществява както учебно-тренировъчна, така 

и спортно-състезателна дейност. Провеждат се и множество спортни събития от различни 

първенства. До този момент общината винаги е поемала цялостната издръжка за 

функционирането на обектите- ел. енертия, вода, горива, застраховка и др. разходи. Поради 

това предлагаме цената за използване на спортната зала и стадиона, извън времето за 

провеждане на тренировки от спортните клубове, от  1.20 лв. на час на човек да стане 2,00 лв. 

Освен това предлагаме в Приложение № 14 да се предвиди и възможност за ползване на 

спортната зала при провеждане на държавни първенства към федерациите по вид спорт 

/областни, междуобластни, зонални и държавни първенства/ и дрги неспортни събития при 

цена от 100 лв. на ден. 

Тук следва да бъдат посочени:  

Причини:  Изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2020г. и  

определения от законодателя срок за подаване на декларация в срок до 31 март 2019г., както 

и   необходимостта от приходи, които ще се използват за нормалното функциониране и 

поддържане на материално-техническата база. 

Цели, който се поставят:  Актуализиране на Наредбата № 4 и привеждането й в 

съответствие с Закона за местните данъци и такси.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба- не са 

необходими. 

Очаквани резултати:  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото 

законодателство в Република България;  

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. Предлаганите промени в 

Наредба  № са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство.  

 

 Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове преди внасянето на проект 

на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 

го публикува на интернет страницата на съответната институция. Срокът за предложения и 

становища по публикуваните проекти е 30 дни.  Настоящият проект на  Наредба за  

изменение и допълнение на Наредба № 4 за  определянето и администрирането на местните 

такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав е публикуван на 

14.11.2018г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл. 21, ал. 2, 

чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  предлагам 

Общински съвет- Велики Преслав да вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

I.Изменя и допълва Наредба № 4 за  определянето и администрирането на местните 

такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав, както следва: 

§ 1. В глава втора „Местни такси“, раздел I „Такса битови отпадъци“ се създава чл.26 

„а“ със следното съдържание: 



ал.1 Данъчно задължените лица по чл. 11 от ЗМДТ подават декларация за броя на 

ползвателите на услугата в имота по образец -Приложение № 1 за всеки жилищен имот в 

срок до 31 март 2019 г. 

ал.2 Данъчно задължените лица по чл. 11 от ЗМДТ подават декларация за броя на 

ползвателите на услугата в имота по образец -Приложение № 2 за всеки нежилищен имот 

в срок до 31 март 2019 г. 

ал. 3 Данъчно задължените лица, които нямат местоживеене на територията на 

общината могат да подадат декларацията по ал. 1 и ал. 2 по пощата с обратна разписка- чрез 

лицензиран пощенски оператор или по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

ал. 4 При придобиване на имот след 31 март 2019г. и преди 31 декември 2019 

декларацията по ал. 1 или по ал. 2 се подава в двумесечен срок от датата на придобиване. 

ал.5 При частично или пълно унищожаване на имота, данъчно задължените лица 

уведомяват за това общината  по реда на ал. 1 и ал. 2 в двумесечен срок.  

ал.6 Подадената декларация по ал. 1 или ал. 2 от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

§ 2 В глава Четвърта „Административно наказателни разпоредби“ се създава нов чл. 55 

„а“ със следното съдържание: „За неизпълнение на задължението по чл. 26 „а“, ал. 1,2 и 4  на 

лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 

100 до 3000 лв. 

§ 3 След чл. 56 и преди Преходни и заключителни разпоредби се създават 

Допълнителни разпоредби със следното съдържание: 

По смисъла на тази наредба: 

1. "Ползватели на услугата за такса битови отпадъци в имота" са: 

„А“ за граждани - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или 

наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на 

Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на 

друго основание; 

„Б“ за предприятия - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, 

и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за 

управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в 

имота на друго основание; 

2. „Лица, които пребивават в имота на друго основание“ са: настанени лица, 

ползващи туристическа услуга и посетители. 

II. Приема и утвърждава образец на декларации Приложение №1 към чл. 26 „а“, ал.1 и 

Приложение 2 към чл. 26 „а“, ал. 2; 

III. В глава втора „Местни такси“, раздел III- „Такси за ползване на детски ясли, детски 

кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги,  

общежития и други общински социални услуги“ към чл. 31 се създава нова ал. 5 със 

следното съдържание: „За деца с тежки заболявания, което се удостоверява с Акт за раждене 

на детето /копие/ и документ /копие/ от ТЕЛК/ЦЕЛК за детето.“ 

IV. В Приложение № 9 „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 

площади и улични платна и терени с друго предназначение“, се създава нова т. 24 със 

следния текст:  

-вендинг автомати – 1. 20 лв на кв.м. за 1  ден. 

           - 20 лв. на кв.м. за 1 месец. 

V. В Приложение № 14 в раздел „ЦЕНА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И 

ГРАДСКИ СТАДИОН“ се правят следните изменения и допълнения: 



- изменя цена на услугата „За използване на спортната зала и стадиона, извън времето 

за провеждане на тренировки от спортните клубове, като същата става в размер на  2,00 лв. 

на час на човек.“ 

- създава нова т.2 със следното съдържание: „За ползване на спортната зала при 

провеждане на държавни първенства към федерациите по вид спорт /областни, 

междуобластни, зонални и държавни първенства/ и дрги неспортни събития при цена от 100 

лв. на ден.“ 

 

 

Вносител: 

д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 

Кмет на Община В. Преслав 
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