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ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 
АКТОВЕ 

НА  

Проект за Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица 
 

МОТИВИ 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица 
 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на 
Община Стражица: 

 В изпълнение на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 
общинските съвети ежегодно приемат план-сметка за приходите и разходите за 
чистота. За да бъде обезпечена разходната част на план-сметката, се налага завишаване 
на размера на таксата за битови отпадъци. Същият не е променян от 2013 г., когато с 
Решение на Общински съвет № 183/30.10.2012 г. е приет нов размер на такса битови 
отпадъци за 2013 г. След 2022 г., когато ще преминем на облагане на база количество, 
за да не бъде шоково увеличението за гражданите и бизнеса, следва отсега да 
предприемем мерки за по плавното увеличаване на размера на такса битови отпадъци. 

2. Цели, които се поставят 

С приемането на План - сметката и определянето на размера на такса  битови 
отпадъци за 2020 г. се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване през 2020 година на територията на община 
Стражица. 
 

3. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на план-
сметката  

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и 
необходимите разходи на община Стражица за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2020 г. се осигуряват от целеви приходи от 
такса битови отпадъци. Контролът по прилагането на План-сметката се осъществява от 
определени за това служители на Община Стражица, в рамките на техните задължения. 

 



С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-
сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящият Проект на План – 
сметка (Приложение № 1), размер на такса за битови отпадъци за 2020 г. в промил 
поотделно за всяко населено място (Приложение № 2), в т.ч. и цени на съдове, според 
вида в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят 
правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по 
същата.  

 
Очаквани резултати от приемане на наредбата. 
Обезпечаване на разходната част на план-сметката за приходите и разходите за 

чистота в Община Стражица.  
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – Настоящата 

наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно 
самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на 
Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния 
нормативен акт (ЗМДТ) с тях. 

 
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Стражица 

предоставя на заинтересованите лица възможност в 30 дневен срок да представят 
своите мнения и становища до председателя на Общински съвет Стражица по проекта 
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на права и услуги на територията на община стражица 

 
Вашите предложения можем да получим: 

- На адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5;  
- на e-mail: obshtina@strazhitsa.com, strazhitsa@mbox.is-bg.net; 
- на факс: 06161 - 25-68; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и 

информация; 
чрез кметовете и кметските наместници от общината. 
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