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ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране  на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 

110/31.07.2019 на Общински съвет Трявна, изменена и допълнена с Решение № 65/28.04.2022 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    

  Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси, 

публикувани в ДВ бр.88 от 2017 г., в сила от 1 януари на втората година, следваща 

публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в РБългария 

в чл.71, т.2 е посочено, че не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по 

третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, 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.  

 Към настоящия момент в Наредбата за определяне и администриране  на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 110/31.07.2019 г. на 

Общински съвет- Трявна, в чл. 15, ал.10,т. 2 е предвидено, че такава декларация може да се 

подава от задълженото лице до 31 декември на предходната година в общината по 

местонахождението на имота, което противоречи на уредбата в Закона за местните данъци и 

такси, където този срок е до 31 октомври. Целесъобразно е разпоредбата да се допълни и с 

текста- имотът представлява жилищен или нежилищен имот, който не се използва през цялата 

календарна година, не е основно жилище, изразходваната ел. енергия през годината е до 

100кWh., изразходваната вода е до 3 кубика, за да се уточни кои видове имоти се обхващат от 

нея, както и да се създаде реална възможност за контрол на лица, които декларират, че няма да 

ползват имота си, чрез проверка на изразходваната ел. енергия и вода през съответната година.    

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове. Настоящото предложение, заедно с проекта и мотивите към 

него, ще бъде публикувано на официалната интернет страница на Община Трявна, като на 

всички лица се предостави срок от 30 дни да се запознаят с него и да изразят своите 

възражения, предложения и становища.  



Поради необходимостта от изменение и допълване на Наредбата за определяне на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, предлагам на Общински 

съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 от ЗМДТ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва и изменя Наредбата за определяне и администриране  на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 

110/31.07.2019 г., както следва: 

1. В раздел I „Такса битови отпадъци“ се изменя и допълва чл. 15, ал.10,т. 2: 

Било: Когато, имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от задълженото лице до 31 

декември на предходната година в общината по местонахождението на имота.  

 

Става: Когато, имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от задълженото лице до 31 

октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота. Имотът 

представлява жилищен или нежилищен имот, който не се използва през цялата календарна 

година, не е основно жилище, изразходваната ел.енергия през годината е до 100кWh и 

изразходваната вода е до 3 кубика. Ако имотът е съсобственост на няколко лица или има 

няколко ползватели, декларацията се подписва от всички съсобственици или ползватели. 

2. В раздел I „Такса битови отпадъци“ се изменя и допълва чл. 15, ал.10,като 

създава т.3: 
„През течение на годината, за обстоятелствата декларирани по ал.10, се извършват проверки от 

общински служител/и, които могат да се базират на информация за ползвани през текущата 

година услуги на ВиК, Електроразпределение и др. При констатирано ползване на имот, 

таксата се събира в годишен размер пропорционално върху данъчната оценка на имота, ведно с 

лихвите за просрочие и на нарушителя се налага глоба/имуществена санкция по чл.123 от 

Закона за местните данъци и такси.  

3. Приема Приложение № 1 на декларация по чл.71 от ЗМДТ към чл.15, ал.10 

от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Трявна 

 

II. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Трявна влиза в сила от датата на публикуване на 

същото на официалната интернет страница на Община Трявна. 

 

Приложения: Мотиви за изменение и допълване на Наредбата за определяне размера на 

местните такси и цени на услуги  на територията на община Трявна, проект на предвижданите 

промени.      
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