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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ДИМИТРОВГРАД 
 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

ОТ  
 

ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА № 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

 
ОСНОВАНИЕ:  чл. 9 от ЗМДТ и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА 
 
ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: привеждане на нормативната база на община 
Димитровград в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне 
евентуална колизия между текстовете на Наредба 10 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Димитровград се предлага изменение и допълнения като се утвърдят и съответните 
образци от декларации към наредбата. 

 
Необходимостта от промяна на Наредба № 10 на ОбС-Димитровград се обосновава и с 

нормативното задължение да бъдат спазени изискванията на ЗМДТ.  
Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата е съобразен и с 

внесената Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9, с която се въвежда нова 
услуга за паркиране на МПС – Месечен абонамент в „Синя зона”. 

 
1.Причини, които налагат приемането: 
Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната 

администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния статут и 
компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ 
политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на 
дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В 
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изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, 
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

Съгласно нормата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата е 
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на 
нормативен акт от по-висока степен, а чл. 8 предписва, че всеки общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в нормите на 
чл.75 – 80 от АПК, като в чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на Закона за 
нормативните актове за неуредените в този раздел въпроси. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, 
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните 
актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Предвид изложеното 
общинският съвет като орган на местното самоуправление и с оглед предоставените му по 
закон правомощия е овластен да издава наредби. 

Необходимостта от привеждане на Наредба №10 на ОбС-Димитровград се обосновава с 
нормативното задължение да бъдат спазени изискванията на ЗМДТ.  

Общинският съвет е приел цитираната Наредба съгласно разпоредбите на чл. 9 от 
ЗМДТ.  

Измененията, които се предлагат са във връзка с утвърждаване на образци на 
декларации касаещи такса битови отпадъци.   
     В рамките на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да 
бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни 
отговорности т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на месните разходни 
отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с 
темповете, с които нарастват местните разходни задължения. 
 
 Съгласно Наредба №9 – цената за предоставяне на място за паркиране се определя с 
решение на Общинския съвет. Ето защо е необходимо Общински съвет Димитровград да 
определи цена за паркиране на паркинг – имот с идентификатор 21052.1015.2308 по КК и КР 
на Димитровград и цена за услугата паркиране на МПС – месечен абонамент (нов чл.50б от 
Наредба №9). 
 
2. Цели, които  се поставят: 

Прецизиране на нормативната уредба с местно значение, синхронизиране на Наредбата 
с разпоредбите на ЗМДТ, както и цели съдържанието на наредбата да бъде в съответствие с 
действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в 
уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги. 
 

3. Очаквани  резултати: 
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите - прецизиране на 
нормативната уредба с местно значение и синхронизиране на Наредбата с ЗМДТ. 

 Очакваните резултати са постигане на по - голяма справедливост и подобряване 
процеса по предоставяне на услуги на физически и юридически лица от община 
Димитровград, с цел по – пълно удовлетворяване на изискванията им, съобразно новата 
нормативна уредба при определяне на размера на видовете местни данъци и тяхната 
социално-значима функция в града и останалите населени места.. 
 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и прилагането на новите разпоредби 
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няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на 
общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 
 

5. Анализ на съответствие с правото на ЕС. 
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Димитровград е съобразен с действащото законодателство и не противоречи на 
правото на Европейския съюз. 
  
 На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, на 
заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по 
настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Димитровград /Наредбата/.  Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в 
деловодството на Общинска администрация Димитровград, находящ се на адрес: гр. 
Димитровград, бул.“Г.С.Раковски“ № 15, както и на email: obshtina@dimitrovgrad.bg 
 

     
В рамките на определения в чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове 30 дневен 

срок за обществени консултации ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по 
проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Димитровград, като същите ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на Община Димитровград – секция Административни актове/Проекти 
на нормативни актове  в нормативно установения срок. Публикуваната справка ще отразява 
постъпилите предложения и становища, ведно с обосновка на неприетите предложения, като 
същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общински съвет – 
Димитровград. 
 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 9 от 
Закона за местните данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 
76, ал. 3 и чл. 79 АПК 

 
     
    С оглед на гореизложеното предлагам следния проект  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

На основание чл. 9 от ЗМДТ и чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Димитровград 
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Димитровград, приета с   Решение № 766/28.09.2017 г., изм и доп. с  Решение № 
928/26.04.2018 г.; Решение №970/31.05.2018 г.; Решение № 1017/26.07.2018 г.; Решение 
№562/12.07.2018 г.на ХАС по АД 347/2018 г.(в сила от 09.08.2018 г.); Решение № 
1064/25.10.2018 г.; Решение №877/26.11.2018 г.на ХАС по АД 830/2018 г.(в сила от 
28.12.2018 г.); Решение № 1091/29.11.2018 г.; Решение №184/16.03.2018 г.на ХАС по АД 
7/2018 г.); Решение №1091/.29.11.2018 г.с поправка-Решение № 1151/31.01.2019г.; Решение 
№425/29.05.2018 на ХАС по АД 71/2018 г.; Решение №8886/16.06.2019 на ВАС по АД 
71/2018 г; Решение № 891/21.11.2018 г. по АД 731/2018 г. на ХАС; Решение 
№1339/24.09.2019 г.; Решение № 83/19.12.2019 г.; Решение №103/30.01.2020 г.; (Решение 
№283/03.07.2020 г. по АД №117/2020 г на ХАС) ; Решение № 329/29.10.2020 г.; Решение № 
378/ 28.01.2021 г.; Решение №769/30.06.2022 г.) 
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§1.Изменя чл. 18 както следва:  

 1.Основният текст става ал. 1 

 (1) За имоти, намиращи се извън районите с организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване.  

2.Създава се ал. 2: 
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал. 1 в съответния 

район, както и честотата на сметоизвозване се определя със заповед на кмета на общината и 
се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.   

 
§2. В чл. 20 се правят следните изменения 
1. В ал. 1 в края на изречение първо се добавя „съгласно Приложение 5” 
2. Създава нова ал. 5 със следния текст: 
„(5) В случаите по ал.1 се заплаща и такса за третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и такса за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места, пропорционално върху данъчната оценка на имота с промили 
утвърдени с План-сметката за годината”. 

 
§3. В чл. 21 се правят следните изменения 
1.Променя се ал. 5, както следва: 
„(5) За имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година и не са основни 

жилища, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на подалите декларация по 
образец до 31 декември на предходната година /съгласно Приложение 6/. За придобитите 
през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването 
им.” 
  

§4. В чл.70 – в точка  три  : 
- Текстът „т.2, т.3 и т.4” се заменя с „т.2, т.3, т.4 и т.8” 
 
 В чл.70 - в точка 12 (последна): 
- Текстът „чл.52 ал.1” се заменя с „чл.50б и чл.52 ал.1 ” 
 
§5. Към ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба №10 за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Димитровград, се добавят: 
  „§7. Утвърждава образец на Декларация по чл. 67, ал. 8, т. 1, буква б от ЗМДТ и 
чл. 20, ал. 1 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси, цени на 
услуги и права на територията на Община Димитровград /Приложение 5 към чл. 20, ал. 1 от 
Наредбата/, и  

§8. Утвърждава образец на Декларация по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 5 от 
Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и 
права на територията на Община Димитровград /Приложение 6 към чл. 21, ал. 5 от 
Наредбата/”. 

 
§5. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
           към чл. 20, ал. 1 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

Вх. № ………………..…/……..………….    

          
     

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 20, ал. 1 от Наредба 10 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград  

 
От 
................................................................................................................................................................ 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

Представлявано от …………………………….……………………………………………...……. 
 
ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/ ................................................................ 
 
ЕИК /БУЛСТАТ/ .................................................................................... 
 
Адрес ................................................................................................ тел. ………..…………….……. 

/седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето и тел.(GSM) / 
 
Адрес за кореспонденция ................................................................................................................... 
 
Тел.: ………………………………, E-mail: …………………………………………………….. 
 
чрез ........................................................................................................................................................ 

/име – собствено, бащино, фамилно на представителя или пълномощника/ 
  
ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/ ................................................................ 

 
Декларирам/е/, че за имот с партиден №: ....................................................... , 

представляващ:...................................................................................................................................., 

находящ се на адрес: ......................................................................................................................... 

/ община, гр./с., бул./ул., № / 
през .................. год., таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване ще се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и ще 
използваме следните видове и брой съдове за битови отпадъци: 

 
1.Вид …………………………. - Брой …………………………. 

2.Вид …………………………. - Брой …………………………. 

3.Вид …………………………. - Брой …………………………. 

Забележка: съдове за ТБО, които могат да се заявят са:  

- “БОБЪР” - вместимост 1,1 куб.м. -“КОФА”  - вместимост 110 л., 120 л. и 240 л. 
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Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от Наказателния кодекс. 
Известно ми е, че освен таксата за съответните видове съдове за битови отпадъци, се 

заплаща и таксата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 
отпадъци и таксата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.  
 
Дата: ........................... г.    Подпис на декларатора: .............................. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
           към чл. 21, ал. 5 

 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

Вх. № ………………..…/……..………….    

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 5 от Наредбата № 10 за определянето и 

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

 
 Декларацията се подава до края на предходната година и се отнася за следващата 

календарна година. 
 Декларацията се подписва от всички собственици/ползватели на имота. 
 Не се извършва освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът 

или част от него се ползва от съсобственик/ползвател или наемател на имота. 
 Не се извършва освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът 

е основно жилище 
 
 
1. от:.........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 

 

2. от:..........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 
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3. от:..........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 

 

4. от:..........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 

 

5. от:..........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 

 

6. от:..........................................................................................................ЕГН/ЕИК.................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ наименование на предприятието) 

адрес:............................................................................................................ 
телефон................................... 
(постоянен адрес или седалище и адрес на управление на предприятието)  

в качеството си на собственик/ползвател с учредено право на  ползване на декларирания 
имот 

 

Уважаеми господин/ госпожо,  
 
 Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че 

недвижим имот с партиден №.............................................................................................................., 

     (№ под който имота е заведен в Община Димитровград)  

представляващ ................................................., с адрес ............................................................................. 

              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)  

...................................................................................................................................................................... 

няма да се ползва през цялата ...................... година; 

 
 
На основание чл. 18 от ЗМДТ, декларирам/е, че съм/сме съгласен/съгласни служители 

на общината да извършват проверки за спазването на условията по декларацията, 
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включително и да проверяват: 
- сметките ми/ни за потребление на ел. енергия към “ЕVN България” АД по 

ИТН……………………………………………………………………………………………………; 
-  сметките ми/ни за потребление на вода към “В и К” ЕООД по Абонатен 

№………..………., Абонатен №………….……….,  Абонатен №………….……….,  Абонатен 
№………….……….,   

 
Декларирам/е, че имотът не е основно жилище за собственика/съсобствениците и 

ползвател. 
Декларирам/е, че имотът или част от него не се отдава под наем. 
Декларирам/е, че съм/сме запознат/и, че при установяване на декларирани от мен/нас 

неверни данни или при установяване на потребление на ел. енергия и на вода за имота се 
дължи пълния годишен размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, ведно с лихвите 
за просрочие и на нарушителя се налага глоба/ имуществена санкция по чл. 123, ал. 3 от 
Закона за местните данъци и такси. 

  Декларирам/е, че при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства и данни, 
ще уведомя/им писмено Отдел „Приходи” при Община Димитровград в 14-дневен срок от 
настъпването им. 

 
   

Дата:.............................     Подпис на декларатора/ите: 

 

1............................................ 

2............................................ 

3............................................ 

4............................................ 

5............................................ 

6............................................ 

 

 
ИВО ДИМОВ 
Кмет на Община Димитровград 
 
 
 
Съгласувал:  
Светослав Стойков  - Заместник-кмет                          
Димитър  Гавазов - Главен юрисконсулт 
Съставил: 
инж. Теодора  Стоянова - Директор на Дирекция ОССДСОМП 


