
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №485 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.01.2014 год. с Протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на 

Община Брацигово. 

 

                   Общинският съвет  град Брацигово, на основание  чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от 

ЗМСМА, предложение Кмета на Община Брацигово-Васил Гюлеметов ,становищата на 

комисиите и след станалите разисквания  

  

Р Е Ш И: 

 

Приема следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и 

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

Брацигово : 

 

В чл. 8, ал.1 изречение 2 се заличава : Освобождават се от такса смет признатите от 

закона и вписани в общинския регистър молитвени храмове на територията на Община 

Брацигово. 

 

Чл.16,т.3  се изменя както следва :  проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци,събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 

им  до депата или  други  инсталации и съоръжения за третирането им. 

 

Чл.17 се изменя както следва :  

 

Създава се нова  ал.1 със следния текст : Размерът на таксата за битови отпадъци на 

територията на Община Брацигово се определя в левове, като следва : 

1.за жилищни вилни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на 

предприятията  таксата се определя пропорционално  върху  данъчната оценка на 

имотите. 

2.за нежилищните имоти не предприятията пропорционално на по високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка. 

 

Ал.1 става ал.2 като текста й се променя както  следва : 

Таксата се заплаща в Община Брацигово, отдел „ Местни приходи „  или по банковата 

сметка на Общината  по която се администрират местните приходи на две равни вноски 

в следните срокове :  от 1 март до 30 юни  и до 30 октомври на годината за която е 

дължима. 



 

Ал.2 става ал.3 като текста й се променя както следва : На предплатилите  от 1 март 

до 30 април за цялата година се прави отстъпка  5 на сто. 

 

Ал.3 става ал.4 като текста й се  променя както следва : На неплатилите в сроковете 

по ал.2 се начислява законна лихва върху дължимата сума до датата на плащането. 

 

Създава се нова ал.5  Общинската администрация уведомява данъчно задължените 

лица за дължимите от тях такси за битови отпадъци за съответния период и сроковете 

за плащане. 

 

Създава се нов чл.18б със следния текст :  

 

Ал. 1 Не се събира такса  за: 

1. сметосъбиране, сметоизвозване за имотите,извън районите на обслужване. 

 

2.за поддържане чистота на териториите за обществено ползване ,когато услугата не се 

предоставя от общината. 

 

3.обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и 

други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива. 

 

4.битови отпадъци за услугите , предоставени на молитвени домове, храмове и 

манастири , в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните 

вероизповедания в страната, ведно с терена към сградата. 

 

Създава се нов чл.18в 

 

Ал.1 Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване  за имотите ,които няма да 

се ползват през цялата година, не  са декларирани като основно жилище  по смисъла на 

ЗМДТ  и е подадена декларация по образец от  собственика или ползвателя  до края на 

предходната година в общината по местонахождението на имота.  Декларацията трябва 

да бъде подписана от всички собственици и ползватели при учредено вещно право на 

ползване. . 

 

Ал.2.За  ново придобити  през годината недвижими имоти ,които няма да се ползват до 

края на текущата година задълженото лице подава декларацията по  ал.2  в отдел 

„Местни приходи „  в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. 

Ал.3 При подаване на декларацията  се представят документи от ЕВН-клон Пещера и 

„Инфрастрой „ЕООД – град Брацигово ,които/удостоверение, служебна бележка/,  

показателите  на водоподаването и електрозахранването на имота през последната 

година 

 Ал.4В случаите, когато заявителят не представи указаните в Наредбата удостоверения, 

Общинската администрация не освобождава имота от заплащане на услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

 Ал.5  Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по 

чл. 19 ал. 2 и ал.3  от Наредбата се извършва въз основа на Декларация по образец  / 



приложение 1  към наредбата / в която данъчно задълженото(е) лице(а) дава(т) изрично 

съгласие за извършване на проверки от данъчната администрации и декларира(т), че за 

вписване на неверни данни носи(ят) наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс, регламентиращ документно престъпление. 

Ал.6 Декларации подадени извън срока , определен  в ал.2 и ал.3 или некоректно 

попълнени декларации без задължителни реквизити , в т.ч.партиден номер, вид и точен 

адрес на имота, имена и подписи на всички собственици и ползватели на имота не 

пораждат правни последици. 

Ал.7 При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение за определяне 

размера на таксата за битови отпадъци , задължените лица уведомяват писмено 

органите по приходите  в общината в 7-дневен срок от възникването им. 

 Ал.8 За имотите които няма да се ползват през  цялата година  и има подадена 

декларация се начислява само такса обезвреждане на битовите отпадъци  в депа и други 

съоръжения и такса за почистване на местата за обществено ползване.  

Ал.9 Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване по чл. 19 ал.2  и ал. 3  от Наредбата, ако имотът или част от него се 

ползва от съсобственик или ползвател през посочения в декларацията период или част 

от него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват 

строителни или довършителни дейности. 

Ал.10 В случаите, когато в имота, деклариран като неползван или новопостроен, след 

проверка на Органите на общинската администрация се установи ползване на имота и 

консумиране на ел. енергия и вода над количествата, определени в декларацията ,  

таксата  се заплаща в пълен размер  като нарушителите дължат глоба в размер 

двукратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имота. 

Глобата се налага по реда на ЗАНН. 

Ал.11 За недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които са 

подадени декларации по образец  и нямат данъчни задължения и задължения за такса 

битови отпадъци към 31 декември към Община Брацигово , се начислява такса в частта 

„обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения" и в частта 

„поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване". 

 Създава се нов член : 

 

Чл. 18г. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 

до 100 на сто, таксата за битови отпадъци се дължи с 50 на сто намаление от лицата. 

 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”  „Против” „Въздържа 

ли се„ 

 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   



5 арх. Денка Станкова Николова    Не -   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


