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Мотиви за Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги  на територията на община Трявна в частта 

и относно „Такса битови отпадъци“ 

 

 

I. Причини за изменение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна  

Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна в част от глава 

втора – Местни такси, Раздел I Такса битови отпадъци, чл. 15, ал. 10, е свързан 

с несъответствие между приетото в съществуващата наредба на Община Трявна и 

разпоредбите в Закона за местни данъци и такси в чл. 71, ал. 2 относно срока за 

подаване на декларация, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата 

година. Съгласно измененията на ЗМДТ ДВ бр.88от 2017 г. влязъл в сила от 01 

януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от 

преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2021 г., чл.71, 

т.2 „не се събира такса за: услугата по чл.62, ал.1, т.2, когато имотът е незастроен 

или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, 

определени с наредбата по чл.9 от задълженото лице до 31 октомври на 

предходната година в общината по местонахождението на имота.“ 

 

 

II. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на 

община Трявна 

Постигане на съответствие между приетото в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Трявна и разпоредбите на Закона за местни данъци и такси. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Трявна 

 

Няма 

 

IV. Очакваните резултати от изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Трявна. 

Уеднаквяване на приетото в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна и разпоредбите 



 

 
  

 5350 Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ No21, тел: 0677 62496, факс: 0677 62149; www.tryavna.bg    
                                                                                                                                                                                                                                                                     

на Закона за местни данъци и такси. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганата промяна не противоречи на нормативните актове от по-висока степен 

или на нормативни документи на Европейския съюз. а се намира в съответствие с 

тях.  
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