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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ТЕРВЕЛ 
 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 
ОТ 
ИНЖ. СИМЕОН  СИМЕОНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
 

 
 
ОТНОСНО:  Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на  Община Тервел (Наредбата) 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 
На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – гр. 

Тервел прие Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Тервел. Във връзка с промени в Закона за местните 
данъци и такси и установени пропуски, се налага да се измени  действащата Наредба. 

 
1. Причините и мотивите за приемане на наредба за изменение и допълнение в 

Наредбата са следните: 
Причините, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, са: 
 промени в ЗМДТ и актуална съдебна практика (Решение № 25 от 05.02.2020 

г. на Административен съд – Добрич по жалба от „Агроимпулс 2000“ ООД 
срещу начина на определяне на данъчната основа за изчисление на ТБО). 
Според чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, размерът на таксата се определя в левове на 
ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския 
съвет, когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци. 
Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, обн. в ДВ бр. 101/2013 г., в 
чл. 67, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: "която не може да бъде 
данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или 
пазарната им цена", т.е. законодателят е изключил данъчната оценка, 
балансовата стойност или пазарната цена на имотите като основа, върху 
която пропорционално да се определя размерът на таксата за битови 
отпадъци. По повод така стореното изменение в нормата следва да се има 
предвид обаче, че от анализа на измененията на ЗМДТ, съответно на 
разпоредбата на чл. 67, ал. 2, се налага изводът, че законодателят е 
предвидил, че допълнението на правната норма влиза в сила от 01.01.2015 г., 
след което влизането в сила е отлагано многократно. Съгласно чл. 9 от ЗМДТ 
Общинският съвет като компетентен орган е необходимо да  приеме наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, в 
която се определя и основата, на която се изчислява ТБО. С това ще се 
постигне уеднаквяване начина на заплащане на ТБО за  нежилищните имоти 
на предприятията върху по-високата между отчетната им стойност и 



2 
 

данъчната оценка, съобразно облагаемата основа за данъка върху 
недвижимите имоти, съгласно ЗМДТ. 

 В Държавен вестник брой 96 от 01.12.2017 г., в сила от 02.01.2018 г. са 
публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. 
Конкретно измененията касаят чл.9а, ал.3 и ал.6 от Закона за местните 
данъци и такси и са свързани с приетия изцяло нов Закон за концесиите от 
Народното събрание на Република България, в сила от 02.01.2018 г.. С 
измененията в чл.9а, ал.3 от ЗМДТ, се предвижда възможност приходи от 
местни такси да не постъпват в бюджета на общината, а същите да постъпват 
в приход на концесионер по реда на ал.6. С измененията в чл.9а, ал.6 от 
ЗМДТ е предвидена възможност Общински съвет да може да определя кои 
местни такси, установени със закон, не се събират от общинска 
администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено 
предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решение 
Общински съвет може да предвиди право на концесионерът да задържи 
целия или част от размера на събраните местни такси. 

 В Държавен вестник, брой 105 от 2014 г., в последствие изменен в брой 88 от 
2017 г., в сила от 01.01.2020 г. е приет реда за подаване на данъчните 
декларации по Закона за местните данъци и такси и по електронен път. 
Вменени са задължение на общините да уведомяват ежедневно 
Министерството на финансите, като предоставят данъчно – осигурителна 
информация по ред, начин и във формат, определени със заповед на 
министъра на финансите и предоставяне на данни от значение за определяне 
на таксата за битови отпадъци и други данни от значение за определянето, 
обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.  

 В Община Тервел не е регистрирана инициатива от икономически оператори, 
която да резултира в наличие на надлежно организирана дейност на траурна 
агенция, която да обхване пълен комплекс от траурни услуги, съпътстващи 
целия ход на траурната дейност. Липсва и общинско предприятие, което да 
обезпечава този тип дейност. Не е целесъобразно да бъде създавано такова за 
тази специфична услуга, тъй като практиката със създаване и работа на 
общински предприятия в нашата община е неуспешна. Общината постига по-
добри резултати в организирането и предлагането на всякакъв тип услуги за 
гражданите без те да бъдат аутсорсвани.От друга страна, нуждите на 
населението от комплексна услуга за траурните дейности  налагат да се търси 
цялостен подход за предлагането им, като при това се цели постигането на 
социален ефект – т.е. освен налична, услугата трябва да бъде и достъпна по 
отношение на ценовите равнища. Липсата на частна инициатива, в 
съвкупност с желанието на изпълнителната власт да задоволи потребностите 
на гражданите от тази специфична услуга, налагат общината да поеме този 
допълнителен ангажимент и да организира доставки и продажба по 
себестойност на населението на базови артикули за траурна дейност. Това 
налага обхватът на услугите в Приложение № 1 към Глава трета от 
Наредбата да бъде допълнен с нови услуги. 

 Постъпват запитвания, макар и в ограничен брой от икономически 
оператори, които желаят да поставят свои рекламно-информационни 
материали на в терени общинска собственост на територията на населени 
места в община Тервел, които не можем да удовлетворим, поради липса на 
регламентация в местната нормативна уредба, приета от Общински съвет 
Тервел. 

     С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови 
промени,както и в предвид на спецификата в конюнктурата на предлагане на услуги от 
икономически оператори на територията на Община Тервел,  считам, че е необходимо да 
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се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които 
са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от 
наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока 
степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за 
местните данъци и такси. 
 Цели, които се поставят с приемане на наредба за изменение и допълнение в 
Наредбата: 
  Целта на направеното предложение за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на 
територията на община Тервел е : 

 осигуряване  на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от 
наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси към настоящия момент, 
като нормативен акт от по-висока степен. Уеднаквяване начина на заплащане на 
ТБО за  нежилищните имоти на предприятията върху по-високата между отчетната 
им стойност и данъчната оценка, съобразно облагаемата основа за данъка върху 
недвижимите имоти, съгласно ЗМДТ. По – голяма яснота, коректност, публичност 
и обективност при определянето на местните такси и цени на услуги, които се 
събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански 
контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, 
реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени 
на услуги на територията на общината; 

 осигуряване на предлагани от Община Тервел услуги за траурна дейност с цел 
обезпечаване на необходимост на населението от такива; 

 осигуряване на допълнителни възможности и приходи за общината от разрешена и 
регламентирана рекламна дейност на икономически оператори. 

 
  Очаквани резултати от приемане на наредба за изменение и допълнение в 
Наредбата:  

Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата са: 
 да се синхронизират текстовете с действащото законодателство на Република 

България, да се постигне нова яснота, конкретност и публичност при 
определяне на местните такси на Община Тервел и да се постигне 
законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на 
услуги; 

 осигуряване на по-широк обхват на услугите, предлагани от Община Тервел 
на населението; 

 осигурени допълнителни приходи в общинския бюджет от разрешена и 
регламентирана рекламна дейност на икономически оператори. 

 
2. Финансови средства, необходими за прилагането на наредба за изменение и 

допълнение в Наредбата:  
   За прилагането на новите текстове от Наредбата, не са необходими допълнителни 
финансови средства. 
 

3. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република България: 
 Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в 
наредбата е подзаконов нормативен акт, в съответствие  с разпоредбите на Европейската 
харта за местното самоуправление и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
Европейското законодателство. Предлаганите промени не са в противоречие с 
Европейската конвенция за правата на човека. 
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 На основание чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът за 
приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е публикуван на 12.11.2020 
г. на интернет страницата на Община Тервел в раздел „Общински съвет“, подраздел  
„Проекти на наредби и програми“ и на 12.11.2020 г. на Портала за обществени 
консултации за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-
дневен срок за предложения и становища, които могат да бъдат депозирани в 
деловодството на Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ No 8 
или изпратени на електронен адрес: tervel2007@abv.bg.  
 
 
 
 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – гр. Тервел да вземе 
следното  

Проект! 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

   На основание чл. 6, ал.1, т.6 и ал.3 и чл. 119, ал.2 от ПОДОбСНКВОА, чл. 21, ал.1, 
т.7 и т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, както и във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 
АПК, Общински съвет – Тервел, приема изменение и допълнение в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Тервел, както следва: 
 
I. В Глава първа „Общи положения“ 

1. Изменя чл.1 (1), както следва: 
Било: (1) С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, получавани от гражданите, реда и 
срока на тяхното събиране на територията на община Тервел. 
Става: (1) С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и 
юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Тервел. 

2. Изменя чл.3 (1), както следва: 
Било: (1) На територията на община  Тервел се  събират следните местни такси: 
1. за битови отпадъци; 
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 
3. за ползване на детски ясли, детски градини,  и  други  общински социални услуги; 
4. за технически услуги; 
5. за административни услуги; 
6. за откупуване на гробни места; 
7. други местни такси, определени със закон. 
Става: (1) На територията на община  Тервел се  събират следните местни такси: 
1. за битови отпадъци; 
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини и социални услуги, 
финансирани от общинския бюджет; 
4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 
извън финансираното от държавата; 
5. за технически услуги; 
6. за административни услуги; 
7. за откупуване на гробни места; 

mailto:tervel2007@abv.bg
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8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 
училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 
осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 
9. за притежаване на куче; 
10.други местни такси, определени със закон. 
 
II. В Раздел І към Глава първа – „Определяне на размера на общинските такси и 

услуги“ 
1. Изменя чл.11 (3) и създава нова алинея (5) към него, както следва: 

Било: (3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет; 
Става: (3) Приходите по ал. 2 постъпват в бюджета на общината, освен ако с 
решението по ал.5 е определено друго. 
Нова: (5) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, 
установени със закон, не се събират по реда на ал. 1, а се събират от концесионер, на 
когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С 
решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия 
или част от размера на събраните такси. 

2. Създава  нов чл. 11 а и 11 б с няколко алинеи към него:  
Чл.11 а (1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от 
данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от 
министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник". 
 (2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
 (3) Община Тервел предоставя ежедневна информация по електронен път на 
Министерството на финансите за: 
 1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 
 2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им 
стойности; 
 3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 
 4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 
 5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 
задължения; 
 6. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на 
данните се определя със заповедта по ал. 4; 
 7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните 
данъци и такси. 
 (4) Информацията по ал.3 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 
заповед на министъра на финансите. 
 (5) Заповедта по ал.4 се публикува на интернет страниците на Министерството на 
финансите и Националното сдружение на общините в Република България. 
Чл.11 б (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват 
от служители на общинската администрация по реда на чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ. 
Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 
 (2) Невнесените в срок такси по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното 
събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. 
(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и 
задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на задължения 
от такси - на публични изпълнители.  
(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината. 
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(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни 
приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за 
приходите. 
 
III. В Глава втора Местни такси; Раздел І – „Такса за битови отпадъци“ 
1. В Чл. 17 се правят следните изменения в алинеите и се добавя нова алинея (1) а: 
Добавя: Нова (1)а Размерът на таксата се определя за всяка от предоставените 
услуги, както следва: 
 1. за жилищни и вилни имоти и нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти 
на предприятия – пропорционално (в промили)  върху данъчната оценка по чл.20 и 
чл.21 от ЗМДТ. 
 2. за нежилищните имоти на предприятията – в левове в зависимост от вида и 
броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци. Когато не може да се установи 
за всеки отделен имот вида и боря на използваните съдове, размерът на таксата се 
определя пропорционално (в промили) върху по-високата между отчетната им 
стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 
Било:  (2) Всяка година в срок до 31 декември, желаещите да заплащат таксата за битови 
отпадъци според количеството на изхвърляните отпадъци, подават декларация по образец 
(представляваща Приложение № 7 към настоящата Наредба) до кмета на общината, в 
която се посочват броя и вида на ползваните съдове за битови отпадъци. 
Става: (2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, 
задължените лица подават декларации (представляваща Приложение № 7 към 
настоящата Наредба) до 31 декември на предходната година. За придобити през 
годината имоти, декларация се подава в двумесечен срок от придобиването им. В 
декларацията се посочва вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, 
които ще се използват през годината съобразно честотата на изхвърляне, определена 
със заповед на кмета на общината. 
Било: (3) Когато физическо или юридическо лице е декларирало по-малко от 
необходимия вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в 
определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти или отчетната стойност по чл. 20 и чл. 21 от Закона за местните 
данъци и такси. От дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху 
разликата се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси, и други подобни 
държавни вземания, съгласно сроковете за плащане по чл. 18, ал. 1 от Наредбата. 
Става: (3) Когато физическо или юридическо лице не е подало декларация в срок, 
декларирало по-малко от необходимия брой съдове за битови отпадъци или не 
изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната 
такса  пропорционално (в промили) върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от 
ЗМДТ, като за нежилищните имоти предприятията заплащат пропорционално (в 
промили) върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчна им 
оценка по Приложение 2 от ЗМДТ. От дължимата годишна такса се приспада 
платената част, като върху разликата се дължат лихви по Закона за лихвите върху 
данъци, такси, и други подобни държавни вземания, съгласно сроковете за плащане 
по чл. 18, ал. 1 от Наредбата.  
Било: (4) Размерът на таксата за битови отпадъци според количеството се определя в 
годишен размер, отделно за контейнер и за кофа. 
Става:(4) Размерът на таксата за битови отпадъци според количеството се определя 
в годишен размер, отделно за контейнер и за кофа. Към тази такса се прибавя и 
такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, която се 
определя пропорционално (в промили) върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от 
Закона за местните данъци и такси, като за нежилищните имоти предприятията 
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заплащат пропорционално (в промили) върху по-високата между отчетната стойност 
на активите и данъчна им оценка по Приложение 2 от ЗМДТ. 
Било: (6) При неподаване на декларация за заплащане на таксата според количеството на 
битовите отпадъци, таксата сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се 
заплаща според определения от ОбС промил върху данъчната оценка на недвижимите 
имоти. 
Става: (6) При неподаване на декларация за заплащане на таксата според 
количеството на битовите отпадъци, такса битови отпадъци се заплаща според 
определения от ОбС промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти по 
чл.20 и чл.21 от ЗМДТ, като за нежилищните имоти предприятията заплащат 
пропорционално (в промили) върху по-високата между отчетната стойност на 
активитие и данъчна им оценка по Приложение 2 от ЗМДТ. 
 
2.Изменя чл.18 (1) и (2), както следва : 
Било: (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 
октомври на годината, за която е дължим. 
            (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
Става:(1) Таксата се заплаща на вноски заедно с данъка върху недвижимите имоти и 
в сроковете, определени за данък върху недвижимите имоти по ЗМТД. 
             (2) На предплатилите в определения от ЗМДТ срок за цялата година се прави 
отстъпка от 5 на сто. 
 3.Изменя чл.20 (2) и (5), както следва : 
Било: (2) В случаите по т. 1 на алинея първа собствениците на съответните недвижими 
имоти подават декларация по образец (представляваща Приложение № 8 и 8А към 
настоящата Наредба) в срок до 31 декември на предходната година, за да удостоверят това 
обстоятелство. По тази точка собствениците на недвижими имоти се освобождават  
единствено от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не и от таксата 
за поддържате чистотата на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане 
на депо за битови отпадъци. 
Става: (2) В случаите по т. 1 на алинея първа собствениците на съответните недвижими 
имоти подават декларация по образец (представляваща Приложение № 8 и 8А към 
настоящата Наредба) в срок до 31 декември на предходната година, за да удостоверят това 
обстоятелство. За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват 
до края на годината,  декларация се подава в двумесечен срок от датата на 
придобиването им. По тази точка собствениците на недвижими имоти се освобождават  
единствено от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не и от таксата 
за поддържате чистотата на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане 
на депо за битови отпадъци. 
Било: (5)  В случаите, когато декларацията не е подадена в срок, или след проверка от 
органите на общинска администрация се констатира, че услугите, визирани в ал.2 се 
ползват, таксата и законната лихва за текущата година се определя и се дължи по общия 
ред. 
Става: (5) Когато декларацията не е подадена в срока, определен в чл. 20, ал.(2), 
същата не поражда правни последици. В  случаите,  когато  след  проверка  на  
органите  на  общинска  администрация  се констатира потребление  на  
електрическа  енергия,  вода или ползване на недвижимия имот, за който е подадена 
декларация по ал.2, нарушителят дължи годишната такса за ТБО по общия ред, 
определен за съответната година и глоба /имуществена санкция/ по чл.123, ал.3 от 
ЗМДТ. 
 
4.Добавя нов чл.20а, както следва : 
Добавя: Нов чл.20а Актовете за  установяване на административни нарушения по 
ал. 5 се издават от общинските служители  в  звено „Местни  данъци  и  такси”,  а  
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глобите  или  имуществените, санкции се налагат от Кмета на общината, по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 
 

IV.В Глава втора Местни такси; Раздел ІII – „Такса за детски ясли, детски 
градини и други общински социални такси“ 

1. Заглавието на раздел ІII се променя, както следва :  
Било: Раздел ІII – „Такса за детски ясли, детски градини и други общински социални 
такси“ 
Става: Раздел ІII – „Такса за детски ясли, детски градини и социални услуги, 
финансирани от общинския бюджет“ 
  
V. В Глава втора Местни такси; Раздел V – „Такси за административни услуги“ 

1.  Изменя чл.37(1) и добавя нова ал. (1)а, както следва : 
Било: (1) За издаване на удостоверения по местните данъци и такси, когато това е 
предвидено в закон се заплащат такси, определени в Приложение № 5. 
Става: (1) За издаване на удостоверения по местните данъци и такси, когато това е 
предвидено в закон, и за заверка на документи се заплащат такси, определени в 
Приложение № 5. 
Нова: (1)а 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. 
 
VI.В Приложение № 1 към Глава трета от Наредбата: 

Приложение № 1 към Глава трета от Наредбата 

Било: 

Списък с видовете услуги – облагаеми/необлагаеми и цените за тях,  

предоставяни от община Тервел 

 

№ Вид услуга Такса в лева с ДДС (в 

лева) 

15. Тъжни ритуали   

15.1. Продажба на ковчег по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.2. Продажба на дъски за тъжен обреден 

ритуал 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.3. Превоз на покойник и тъжен обреден 

ритуал 

16,67  20,00 

15.4. Превоз на покойник и тъжен обреден 

ритуал, машинно изкопаване и оформяне 

на гроб 

58,33  70,00 

15.5. Предоставяне на оформено гробно място 

(при погребения, извършвани от ЕТ или 

юридически лица) 

41,67  50,00 

15.6. За гробни места еднократно, след първите 

8 години 

  

15.6.1. До 15г. за индивидуално гробно място 8,33  10,00 

15.6.2. За вечни времена за индивидуално гробно 

място 

41,67  50,00 
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15.6.3. До 15г. за фамилни гробни места 25,00  30,00 

15.6.4. За вечни времена за фамилно гробно 

място 

75,00  90,00 

15.7. Почистване на гробно място, окопаване - 

еднократно 

8,33  10,00 

15.8. Изкопаване на гроб за урнополагане - 

машинно 

33,33  40,00 

15.9. Полагане на урна в урнова ниша - 

безсрочно 

8,33 10,00 

15.10. Полагане на урна в урнов гроб:   

15.10.1. До 15г. за индивидуално гробно място 4,15  5,00 

15.10.2. За вечни времена за индивидуално гробно 

място 

20,83  25,00 

15.10.3. До 15г. за фамилни гробни места 12,50  15,00 

15.10.4. За вечни времена за фамилно гробно 

място 

37,50  45,00 

15.11. Предварително запазване на 

индивидуални гробни места и двойни 

гробни места (фамилни гробници) или 

урнови ниши за вечни времена 

  

15.11.1. За индивидуално гробно място 41,67  50,00 

15.11.2. За фамилни гробни места 75,00  90,00 

15.11.3. За урнови ниши 8,33 10,00 

15.12. Превоз на покойници на километър 0,42 0,50 

15.13. Такса изхвърляне на строителни 

отпадъци, която се заплаща преди 

монтирането на паметници, 

удостоверявано с приходна квитанция, 

издадена от община Тервел 

15,00 - 

 

Става: 

 

Приложение № 1 към Глава трета от Наредбата 

 

Списък с видовете услуги – облагаеми/необлагаеми и цените за тях,  

предоставяни от община Тервел 

 

№ Вид услуга Такса в лева с ДДС (в 

лева) 

15. Тъжни ритуали   

15.1. Продажба на ковчег по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.2. Продажба на дъски за тъжен обреден 

ритуал 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 
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15.3. Превоз на покойник и тъжен обреден 

ритуал 

16,67  20,00 

15.4. Превоз на покойник и тъжен обреден 

ритуал, машинно изкопаване и оформяне 

на гроб 

58,33  70,00 

15.5. Предоставяне на оформено гробно място 

(при погребения, извършвани от ЕТ или 

юридически лица) 

41,67  50,00 

15.6. За гробни места еднократно, след първите 

8 години 

  

15.6.1. До 15г. за индивидуално гробно място 8,33  10,00 

15.6.2. За вечни времена за индивидуално гробно 

място 

41,67  50,00 

15.6.3. До 15г. за фамилни гробни места 25,00  30,00 

15.6.4. За вечни времена за фамилно гробно 

място 

75,00  90,00 

15.7. Почистване на гробно място, окопаване - 

еднократно 

8,33  10,00 

15.8. Изкопаване на гроб за урнополагане - 

машинно 

33,33  40,00 

15.9. Полагане на урна в урнова ниша - 

безсрочно 

8,33 10,00 

15.10. Полагане на урна в урнов гроб:   

15.10.1. До 15г. за индивидуално гробно място 4,15  5,00 

15.10.2. За вечни времена за индивидуално гробно 

място 

20,83  25,00 

15.10.3. До 15г. за фамилни гробни места 12,50  15,00 

15.10.4. За вечни времена за фамилно гробно 

място 

37,50  45,00 

15.11. Предварително запазване на 

индивидуални гробни места и двойни 

гробни места (фамилни гробници) или 

урнови ниши за вечни времена 

  

15.11.1. За индивидуално гробно място 41,67  50,00 

15.11.2. За фамилни гробни места 75,00  90,00 

15.11.3. За урнови ниши 8,33 10,00 

15.12. Превоз на покойници на километър 0,42 0,50 

15.13. Такса изхвърляне на строителни 

отпадъци, която се заплаща преди 

монтирането на паметници, 

удостоверявано с приходна квитанция, 

издадена от община Тервел 

15,00 - 

15.14. Превоз на покойник в рамките на 

населеното място 

8,33 10,00 
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15.15. Тъжен граждански ритуал 8,33 10,00 

15.16. Продажба на венец тип“Шапка“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.17. Продажба на венец тип“Стойка“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.18. Продажба на венец тип „Кръгъл“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.19. Продажба на кръст тип“Детелина“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.20. Продажба на къст тип „Прав“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.21. Продажба на къст „Малък“ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.22. Продажба на ваза ПВЦ по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.23. Продажба на бял комплект от 

възглавница с калъфка, драперия с дъно и 

покров 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.24. Продажба на Покров бял по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.25. Продажба на Покров с религиозни 

мотиви 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.26. Продажба на Кърпа вафел по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.27. Продажба на обикновена бяла калъфка по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.28. Продажба на пълнеж за възглавница по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.29. Продажба на траур за врата по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.30. Продажба на траурна лента за ревер – 10 

бр. 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.31. Продажба на одеало бяло обикновено по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.32. Продажба на одеало капитон по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.33. Продажба на торба за кости от хасе по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.34. Продажба на чаршаф полиестер / дантела по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.35. Продажба на чаршаф хасе с дантела по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.36. Продажба на траурен  шал с ширина 10 

см. 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 
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15.37. Продажба на траурен шал с ширина 12 

см. 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.38. Продажба на траурен шал дантела по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.39. Продажба на забрадка воал по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.40. Продажба на драперия сатен по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.41. Продажба на малко ПВЦ кръстче по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.42. Продажба на икона 6/8 см. по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.43. Продажба на бутилка с миро по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.44. Продажба на тамян пакетче 10 гр. по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.45. Продажба на керамичен съд за тамян 

 

по цена на 

придобиване 

с ДДС 

15.46. Продажба на свещи на кг. от №1,2,3 и 4 по цена на 

придобиване 

с ДДС 

 
   
VII. В Приложение № 2 към Глава трета от Наредбата: 

Приложение № 2 към Глава трета от Наредбата 

Било: 

 

Приложение № 2 към Раздел ІІ от Наредбата 

 

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 

улични платна и паркинги 

 

№ Вид услуга Мярка  Такса в лева 

І. 

За ползване на пазари и обществени 

територии с цел търговия със 

селскостопанска продукция и 

промишлени стоки се събира такса на 

кв.м. 

  

1. 

За Първа зона:   

а) за търговия от производители м2 на ден 0,60 

 м2 на месец 8,00 

б) за търговия от непроизводители м2 на ден 1,50 

 м2 на месец 20,00 

2. 
За Втора зона:   

а) за търговия от производители м2 на ден 0,50 
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 м2 на месец 6,00 

б) за търговия от непроизводители м2 на ден 1,00 

 м2 на месец 10,00 

ІІ. 

За ползване на тротоари, площади, 

улични платна и други терени за 

продажба на стоки по време на 

панаири, събори, празници се събира 

такса на кв.м. на ден 

  

1. Първа зона м2 на ден 2,00 

2. Втора зона  м2 на ден 1,00 

ІІІ. 

За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени за разполагане на 

стрелбища, моторни люлки и други се 

събира такса на кв.м. на ден 

м2 на ден 0,50 

ІV. 

За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени за разполагане на 

строителни материали се събира такса на 

кв.м. на месец 

м2 на месец 1,00 

V. 

За летни тераси (изнасяне на маси пред 

заведения през летния период) се събира 

такса на кв.м. на месец 

м2 на месец 1,00 

 

Става: 

Приложение № 2 към Раздел ІІ от Наредбата 

 

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 

улични платна и паркинги, вкл. за поставяне на рекламно-информационни 

елементи, транспаранти и знамена се заплаща такса за: 

 

№ Вид услуга Мярка  Такса в лева 

І. 

За ползване на пазари и обществени 

територии с цел търговия със 

селскостопанска продукция и 

промишлени стоки се събира такса на 

кв.м. 

  

1. 

За Първа зона:   

а) за търговия от производители м2 на ден 0,60 

 м2 на месец 8,00 

б) за търговия от непроизводители м2 на ден 1,50 

 м2 на месец 20,00 

2. 

За Втора зона:   

а) за търговия от производители м2 на ден 0,50 

 м2 на месец 6,00 

б) за търговия от непроизводители м2 на ден 1,00 



14 
 

 м2 на месец 10,00 

ІІ. 

За ползване на тротоари, площади, 

улични платна и други терени за 

продажба на стоки по време на 

панаири, събори, празници се събира 

такса на кв.м. на ден 

  

1. Първа зона м2 на ден 2,00 

2. Втора зона  м2 на ден 1,00 

ІІІ. 

За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени за разполагане на 

стрелбища, моторни люлки и други се 

събира такса на кв.м. на ден 

м2 на ден 0,50 

ІV. 

За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени за разполагане на 

строителни материали се събира такса на 

кв.м. на месец 

м2 на месец 1,00 

V. 

За летни тераси (изнасяне на маси пред 

заведения през летния период) се събира 

такса на кв.м. на месец 

м2 на месец 1,00 

ІІІ. 

За поставяне на рекламно-

информационни елементи , 

транспаранти  и  знамена 

  

1 
Едностранно лв./ бр./ месец 

 

6,00 

2 
Двустранно  лв./ бр./ месец 

 

7,00 

 
 
VIII.Възлага на Кмета на Община Тервел, да предприеме последващите съгласно 
закона действия. 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ  
Кмет на Община Тервел 
 
 
 
ДИ/МПн/ДрД 
 
 
 


