
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№61 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2016 г. с  Протокол № 7 

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

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

Община Брацигово  и тарифата по чл.3,ал.1 от  Наредбата за определянето и 

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

Брацигово. 

 
Общински съвет град Брацигово, на основание предложение на Петко 

Валентинов Петков-Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните комисии 

към ОбС-Брацигово, станалите разисквания и  на основание чл.21, ал.1,т.7 и ал.2 от 

ЗМСМА 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

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

Брацигово  и тарифата по чл.3,ал.1 от  Наредбата за определянето и администрирането 

на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово както следва: 

. 
§ 1.  Чл.2,ал.1 се допълва с нова т.8  - за притежаване на куче 

 

§  2.  Чл.14 се изменя  и допълва както следва : 

 

Досегашния текст става ал. 1  

Чл. 14. /1/  Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране 

и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

 

Създава се нова ал.2 със следния текст: 

 

/2/  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1в съответния 

район ,както и честота на сметоизвозване  се определят със заповед на кмета на 

общината  и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. 

§  3.  чл.18в,ал.10 се отменя  . 



§  4.  В глава втора  Местни  такси се отменя раздел  ІV. „Туристически данък“. 

Отменя чл.26, 26а, 26б. 

 

§  5.  В глава втора  „Местни такси“ се създава нов раздел  VІІІ с наименование  

„  Такса за притежаване на куче“.  

 

Създава се нов чл.47а  

 

Чл.47а /1/ За притежаване на куче собственикът  заплаща годишна такса в общината,на 

чиято територия е постоянния му адрес/седалище. 

/2/ Освобождават се от такса собствениците на: 

 

1. кучета на инвалиди 

2. служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка 

3.  кучета,използвани за опитни цели 

4. кучета,използвани от БЧК 

5. кастрирани кучета 

6. кучета, които придружават или  охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистриран животновъден обект. 

7. ловни кучета 

 

/3/ Годишната такса за регистрация на куче е в размер на 5.00 лева  и се заплаща в 

срок до 31 март на съответната година или  в едномесечен срок от датата на 

придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити 

през текущата година, таксата се дължи в размер  една дванадесета  от годишния й 

размер за всеки месец до кроя на годината,включително за месеца на 

придобиването. 

 

/4/ Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани  с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

/5/ Редът за регистрация на кучетата и  принципите за отглеждането им  са 

регламентирани в Наредба за отглеждане на животни на  територията на Община 

Брацигово. 

 

§  6.  Отменя раздел ІV „Туристически данък „  от тарифата по чл.3,ал.1  

 

§  7.    Цените  на Административни услуги”Мести данъци и такси „ в раздел 

VІ   от тарифата по чл.3,ал.1  се променят  както следва: 

 

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство 
 

 

1.1 Експресна услуга: 

За 1 ден за граждани 
 

8.00лв. 

За 1 ден за фирми 15.00лв. 

1.2. Бърза услуга: 

За 3 дни за граждани 
 

6.00лв. 

За 3 дни за фирми 10.00лв. 

1.3. Обикновени услуги: 

За 14 дни за граждани 
 

                4.00лв. 



За 14 дни за фирми       7.00лв. 

2. За издаване на удостоверение за данни ,декларирани 

по ЗМДТ. 
3.00лв. 

4. За издаване на удостоверение за платен данък върху 

превозните средства 
3.00лв. 

15. За приемане и обработване на декларации за 

освобождаване от такса сметосъбиране, 

сметоизвозване и за обезвреждане на битови 

отпадъци. 

безплатно 

16. За приемане на декларации за определяне на такса 

битови отпадъци според количеството им. 
безплатно 

19 За издаване на дубликат от подадена данъчна 

декларация или  дубликат на квитанция заплатен 

данък или такса  

  3.00лв. 

20. За издаване на удостоверение за наличие или липса 

на задължения по ЗМДТ. 
4.00лв 

 

§ 8. Цените на услугите Административно-технически услуги „Общинска 

собственост „ се променят както следва :  

 

15.За обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост : 

 

За обикновена услуга/ 7 дни /-  7.00 лева. 

За бърза услуга / 3 дни / -        10.00 лева 

За експресна услуга /24 часа/- 15.00 лева 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13 0 0 

        

   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


