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Изх. № РД-13- 7349 
28.11.2013г. 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  

 
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Крушари 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлаганото изменение на Наредбата се цели привеждане на нормативната 
база на Община Крушари в съответствие с приетите изменения и допълнения на 
Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.). 
        
1. Причините и мотивите за приемане на промени в настоящата Наредба са 

следните: 
В Държавен вестник (бр. 101 от 22.11.2013г.) е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси. Съгласно направените 
изменения общините са длъжни да извършат промени в общинското 
законодателство, за да бъде то в съответствие с променения ЗМДТ. 

Промяната е свързана със срока за подаване на декларации за освобождаване 
от такса битови отпадъци. Съгласно действаща в момента Наредба №11 приемът на 
документи приключваше в края на месец ноември на предходната година, но с 
добавяне на нов текст в чл. 71, т. 1 от ЗМДТ срокът се удължава до края на 
предходната година. Така се дава възможност на повече хора да се възползват от 
това право, защото се въвежда еднакъв срок за всички общини. 

Добавен е нов чл. 71а в Закона за местните данъци и такси, съгласно който не се 
събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, 
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната. 
 
 
 



2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 
Основната цел, която преследват настоящите промени е свързана с 

необходимостта от синхронизиране на общинското законодателство в областта на  
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари с националната законова уредба. 

 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Очаквани резултати : 
- Съгласуване на общинското законодателство със Закона за местните данъци 

и такси; 
- Създадена възможност на по-голям брой данъкоплатци да ползват 

облекчения за освобождаване от такса битови отпадъци за имоти, които не са 
основно жилище; 

- Намаляване на разходите по издръжка на молитвени домове, храмове и 
манастири чрез освобождаването им такса за битови отпадъци; 

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 По прилагането на допълнението и изменението в Наредбата не са 
необходими допълнителни финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република  България: 
       Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта 
за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи 
на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.  
 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  

 
            Предвид на гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет 
Крушари да приеме следното  :  

Проект! 
РЕШЕНИЕ: 

  
 
І. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения и допълнения в 
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Крушари, както следва: 
 
1.  В чл.18, ал.1  се добавя „или ако имотът не се ползва през цялата година и е 
подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на 
предходната година при служителите в звено „ Местни данъци и такси” при дирекция 
РРХД в община Крушари”;  
 



2. Отпада чл. 18, ал. 2 с текст „Сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които 
няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това при 
служителите в звено „ Местни данъци и такси” при дирекция РРХД в община 
Крушари от собственика или ползвателя до края на месец ноември на предходната 
година”; 
 
3.  Създава се нов чл. 18а с текст: „ Не се събира такса за битови отпадъци за 
услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се 
извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в 
страната.”     
 
4.   В Допълнителни разпоредби §2 се създават т. 5 и т. 6: 
 „5. „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична 
богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на 
съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на 
територията и подзаконовите нормативни актове. 
 6. „Манастир” като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за 
жилище на монаси и монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и 
послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на 
подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.” 
 
5. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.         
 
 
ВНОСИТЕЛ  
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ   /п/ 
Кмет на Община Крушари 
 
 
  


