
 

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 01.04.2020 г., за 

предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Тервел, приета с решение № 12-165 по протокол № 12 от 

21.12.2017 г. на Общински съвет – Тервел, с последващи изменения и допълнения на 

наредбата /Решение № 1-11 по протокол № 1 от 30.01.2018 г.; Решение № 1 - 4 от 

31.01.2019 г.; Решение № 1 - 5 от 31.01.2019 г.;  Решение № 1 - 6 от 31.01.2019 г./. 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тервел, на 

адрес: гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 или на следния електронен адрес: 

tervel2007@abv.bg. 

 

Предоставеният срок е краткият, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, 

поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от 

спешно решаване на този въпрос, свързан както със запазване на здравето на 

населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се 

получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляне на 

финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Проект  

  

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Тервел (приета с решение № 12-165 по протокол № 12 от 21.12.2017 г. на 

Общински съвет – Тервел с последващи изменения и допълнения на наредбата 

/Решение № 1-11 по протокол № 1 от 30.01.2018 г.; Решение № 1 - 4 от 31.01.2019 г.; 

Решение № 1 - 5 от 31.01.2019 г.;  Решение № 1 - 6 от 31.01.2019 г.) 

 

 

В  „Преходни  и  заключителни  разпоредби“  се  създава  нова  преходна 

разпоредба със следното съдържание: 

§ 9 „За 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни  

таксата за битови отпадъци за цялата година.“ 

Досегашният §9, §10 и § 11, стават съответно § 10, §11 и §12. 
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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ТЕРВЕЛ 

       

ПРЕДЛОЖЕНИЕ        

ОТ  

ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

 

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Тервел. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Тервел урежда обществените отношения, които са 

свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на 

предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното 

събиране на територията на Община Тервел.  

 

1. Причини и мотиви, които налагат предлаганото изменение и допълнение 

на  Наредбата и цели, които се поставят с предлаганите промени от прилагането. 

 Със свое решение от 13 март 2020 г., Народното събрание на основание чл.84 

т.12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно положение.  

За  уреждане  на  извънредните  мерки  на  територията  на  Република  България  

за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и 

заразата с вируса COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяване на 

извънредното положение в Народното събрание е приет Закон за мерките по време на 

извънредното положение, обявено  с  Решение  от  13.03.2020 г.  на  Народното  

събрание.,  публикуван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. 

Освен противоепидемични мерки, направени са редица законодателни промени, 

в т.ч. и  в  данъчни  закони,  целящи  намаление  на  административната  и  данъчната  

тежест. Направена е промяна в срока за заплащане на данъците върху недвижимите 

имоти и върху превозните средства с 5 % отстъпка от 30 април на 30 юни. 

Подобна промяна и по отношение на такса битови отпадъци би имала 

положителен ефект, както като ограничаване на посещенията на каси и струпване на 

хора в епидемичния период, така също и за намаляне на финансовата тежест на 

населението, не само в периода на извънредното положение, но и в общ годишен план.  

 

2. Очаквани резултати от приемане на изменение и допълнение на 

Наредбата.  

Поради изключителното намаляне на плащанията на местни данъци и такси, 

предвид въведените ограничителни мерки, към настоящия момент не могат да бъдат 

направени прогнози за резултатите в очакваните годишни приходи.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.  

 Прилагането  на  предлаганите  изменения  и  допълнения  в  Наредбата  не  

изисква финансови  средства,  различни  от  тези,  осигуряващи  досегашната  уредба,  

т.е.  не  се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс. 

 



4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България. 

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието му е  съобразено с европейското 

законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент и на 

Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 

 

 На 01.04.2020 г. настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

на Община Тервел е публикуван на интернет страницата на Община Тервел в раздел 

„Общински съвет“, подраздел „Проекти на наредби и програми“ и на Портала за 

обществени консултации, за обществено обсъждане. 

 

 В съответствие с чл. 26, ал. 3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните 

актове и чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуването 

на настоящия проект на интернет страницата на Община Тервел и на Портала за 

обществени консултации, за обществено обсъждане, да направят писмени предложения 

и да изразят становище по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството 

на Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 или 

изпратени на електронен адрес: tervel2007@abv.bg  

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – гр. Тервел да вземе 

следното  

 

Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, както и чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – гр. Тервел 

РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Тервел (приета с решение № 12-165 по протокол № 12 от 21.12.2017 г. на Общински 

съвет – Тервел с последващи изменения и допълнения на наредбата /Решение № 1-11 

по протокол № 1 от 30.01.2018 г.; Решение № 1 - 4 от 31.01.2019 г.; Решение № 1 - 5 от 

31.01.2019 г.;  Решение № 1 - 6 от 31.01.2019 г.), както следва:  

1.1. В  „Преходни  и  заключителни  разпоредби“  се  създава  нова  преходна 

разпоредба със следното съдържание: 

§ 9 „За 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни  

таксата за битови отпадъци за цялата година.“ 

Досегашният §9, §10 и § 11, стават съответно § 10, §11 и §12. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ  

Кмет на Община Тервел 

 

 
ДИ/МПн 
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