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           ПРОЕКТ! 
 

  

 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО  НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

           

  ВНОСИТЕЛ: Д-Р ИВАН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  

                                                                                                                                          
 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок за 

извънредни случаи от 14 дни, Община Севлиево чрез настоящото публикуване, предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 

проекта за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Севлиево, на е-mаil адрес: sevlievo@sevlievo.bg 

или в деловодството на Община Севлиево, пл. ”Свобода” № 1. 

 

  

 МОТИВИ: 

 

 ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Причини, налагащи изменение на Наредбата: 

В ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., беше обнародван Закон за мерките и действията по 

време на извънредното положение, в сила от 13 март 2020 г. 

В § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона е предвидено „През 2020г. 

отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите 

имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.“ 

В чл. 17, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Севлиево е посочено, че на предплатилите до 30 април 

такса за битови отпадъци за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

В тази връзка и в интерес на данъчно-задължените лица по чл. 11 и чл. 52 от ЗМДТ 

на територията на община Севлиево и на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове се налага да се допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Севлиево.  
 

 Цел на наредбата: 

 Целта на приемането на настоящото допълнение е да се осигури актуалност и 

уеднаквяване на Наредбата и сроковете за плащане на такса за битови отпадъци със 

сроковете за плащане на данъците за 2020 г. 

 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на промените: 

 За прилагане на предложеното допълнение не е необходимо разходването на 

допълнителни финансови и други средства. 
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 Очаквани резултати: 

С удължаване на срокът за плащане с 5 на сто намаление на целият размер за 

годината на такса за битови отпадъци се очаква да се уеднаквят сроковете за заплащане на 

данъците и таксата за 2020 г. във връзка със създалата се извънредна обстановка в страната.  
   

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Принципите на местното самоуправление и местната администрация са най-

непосредствено изразени в „Европейската харта за местно самоуправление“. Те подчертават 

необходимостта от отчитането на правните актове на всички особености на местното 

самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно 

изпълнение на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-

близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на 

подзаконов нормативен акт, който подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА от Общински съвет Севлиево, като орган на местното самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местно самоуправление“, при 

спазване на разпоредбите и целите на националното и местното законодателство. 

 Проектът за изменение  на Наредбата за определянето на местните данъци на 

територията на община Севлиево е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от 

„Европейската харта за местно самоуправление“. 

 Проектът за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на 

територията на Община Севлиево е в съответствие и не нарушава основни права и 

принципи от правото на Европейския съюз, предвид съответствието на основния 

нормативен акт /ЗМДТ/ с него. 
 

 Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Севлиево на 26.03.2020 г. 

 

 Правни основания: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА) при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 

чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във връзка с  чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси. 

  

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 Общинският съвет - Севлиево приема допълнение на НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, както следва: 

 

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБАТА се създава 

текст със следното съдържание: 

 

„§ 6.  През 2020 година отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 

юни  такса за битови отпадъци за цялата година. 

 

Допълнението влиза в сила от датата на приемане на настоящото решение.“  
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ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

НА 

 

ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

 

 

 

Институция: Община Севлиево 

 

Правно основание: чл. 19 от Закона за нормативните актове 

 

Лице за въпроси: Росица Стоянова – Директор дирекция „ПМДТ” в Община Севлиево 

 

Телефон: 0675 396 142 

 

Дата: 26.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

I. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА 

 В Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г., беше обнародван Закон за мерките и 

действията по време на извънредното положение (Закона), в сила от 13 март 2020 г. 

 В § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона е предвидено следното: 

„През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху 

недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата 

година.“ 

 В чл. 17, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Севлиево е посочено, че на предплатилите до 30 

април такса за битови отпадъци за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 В тази връзка и в интерес на данъчно-задължените лица на територията на община 

Севлиево по чл. 11 , чл. 52  и чл. 64 от Закона за местните данъци и такси и на основание чл. 

15, ал. 3 от Закона за нормативните актове се предлага да се допълни Наредбата за 

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

община Севлиево и се удължи срокът за плащане на такса за битови отпадъци с отстъпка. 

  

II. ЦЕЛИ 

Целта на приемането на настоящото допълнение е да се осигури актуалност и 

уеднаквяване на Наредбата и сроковете за плащане на такса за битови отпадъци със 

сроковете за плащане на данъците за 2020 г.  

III. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 Пряко заинтересовани страни: 
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 Данъчно-задължените лица на територията на община Севлиево по чл. 11 , чл. 52  и 

чл. 64 от Закона за местните данъци и такси, администрацията на община Севлиево. 

 Косвено заинтересовани страни:  

 Жителите на община Севлиево, в качеството им на заинтересовани страни в 

отделните случаи. 

 

IV.  ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНОТО 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

 Предложеният проект на допълнение на Наредба за определянето и 

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

следва да се разглежда в два възможни варианта - „Без намеса”, при който предложеният 

проект на наредба не се приеме, и втори вариант - приемане на предложения проект на 

наредба.  

 Първи вариант за действие „Без намеса”: 

 Резултатът от този вариант е: 

 Оставане в сила на настоящата Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево и на лицата 

предплатили до 30 април такса за битови отпадъци за цялата година се прави отстъпка от 5 

на сто. В този случай няма да се актуализира действащата наредба и да се постигне 

очакваният ефект от предприетите законодателни мерки за облекчаване на положението на 

населението в пандемичната извънредна ситуация в страната. 

  Втори вариант за действие „Приемане на допълнение на наредбата”: 

 Резултатът от този вариант е: 

Удължаване на срока за плащане до 30 юни с 5 на сто намаление на целият размер за 

годината на такса за битови отпадъци и уеднаквяване на сроковете за заплащане на данъците и 

таксата за 2020 г.  

V. РАЗХОДИ 

 Предлаганият проект на допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево не изисква нови 

финансови и други средства, както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс за 

прилагането на предвидените промени.  

 

VI.  НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО  

НА НАРЕДБАТА 

 Приемането на допълнението на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево не предвижда 

негативни икономически, социални въздействия за заинтересованите страни.  

 

VII. ПОЛЗИ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА 

 С удължаване на срокът за плащане до 30 юни с 5 на сто намаление на целият размер за 

годината на такса за битови отпадъци се очаква да се уеднаквят сроковете за заплащане на данъците 

и таксата за 2020 г. във връзка със създалата се извънредна обстановка в страната и за по-голямо 

удобство на данъчно – задължените лица.  

 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ, 

РЕГИСТРИ 
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С предложеното допълнение в Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево не се променя 

административната тежест на Община Севлиево. 

   

IX. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА  НАРЕДБАТА 

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

територията на Община Севлиево не попада в хипотезите на чл. 20, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове, нито естеството и изисква прилагането на чл. 20, ал. 4 от Закона за 

нормативните актове, поради което не е необходимо изготвянето на цялостна оценка на 

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

територията на Община Севлиево. 

 

X. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА. СЪОТВЕТСТВИЕ 

С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 Предлаганият проект на допълнение на  Наредба е в съответствие с всички нормативни 

актове в българското законодателство и не нарушава основни права и принципи от правото 

на Европейския съюз. 

 

XI. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове настоящият проект на 

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

територията на Община Севлиево ще бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Севлиево www.sevlievo.bg и в срок до 10 април 2020 г. всички заинтересовани лица могат да 

правят писмени предложения и да изложат своите писмени становища и коментари относно 

проекта на следния e-mail: sevlievo@sevlievo.bg  или в Центъра за информация и услуги на 

гражданите  на Община Севлиево на адрес: гр. Севлиево, пл. ”Свобода” № 1. 

Справката за отразените становища, предложения и коментари, получени в резултат на 

обсъждането, ще бъде публикувана на официалния електронен портал на Община Севлиево. 

 

 

 

 

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ 

 

Кмет на Община Севлиево 

 

 
 

http://www.sevlievo.bg/

