
Препис-извлечение от протокол № 4 
От 28.12.2011 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по  
Т.2 от дневния ред: „Изменение и  
допълнение на Наредбата за определянето  
и администрирането на местните такси и  
цени на права и услуги на територията на  
община Стражица.” 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 27 

На основание чл.21, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.5, т.6 и ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -
гр.Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и чл.9 от ЗМДТ, Общинският съвет – Стражица  

       Р Е Ш И : 
В Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица, се 
правят следните изменения и допълнения: 

І. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Отменя се „ал.2”. 
2. Създава се нова „ал.3”: 
„(3) Реда за освобождаване от такса „Сметосъбиране и 

сметоизвозване” се определя в чл.16, ал.4 и ал.5 от настоящата наредба.” 
ІІ. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се „ал.1” от съществуващия текст: 
„(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.” 

2. Създава се нова „ал.2”: 
„(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 
ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване.” 

ІІІ. В чл.15, ал.1 се правяг следните изменения и допълнения: 



1. В точка 2 след текста < Собственика на сграда, построена 
върху държавен или общински поземлен имот > се допълва текста < е 
задължен и за този имот или съответната част от него >. 

2. Създава се нова „точка 5”: 
„5. Лицето, на което е предоставен за управление и използване 

имот, държавна или общинска собственост.” 
ІV. В чл.15 „алинея / 2 / ” се отменя. 
V. В чл.15 алинея / 3 / на края на изречението думите < по реда на 

ал.1 > се заменят с думите < по реда на чл.17. > 
VІ. В чл.16, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т.1 след текста < осигуряване на съдове > се допълва  < за 

обществено ползване > и продължава текста „за съхраняване на битовите 
отпадъци – контейнери, кофи и други; 

2. В т.3 текста се изменя както следва: 
„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;  

VІІ. В чл.16, ал.2 текста се изменя както следва: 
„ /2/ Когато не може да се установи количеството на битовите 

отпадъци, определянето на таксата за битови отпадъци се извършва 
пропорционално с промили върху данъчната оценка  на жилищните и 
нежилищните имоти  за физическите и юридическите лица  в населените 
места и районите, обслужвани на територията на Община Стражица. 
Приема и такса според вида и броя на съдовете за ТБО. 

VІІІ. В чл.16 „алинея / 3 /” се отменя. 
ІХ. В чл.16 се правят следните допълнения: 
1. Създава се нова алинея 4: 
„ /4/  Допуска освобождаване от такса „сметосъбиране и 

сметоизвозване” на застроени имоти, намиращи се на територията на 
Община Стражица, при  доказване  неизползваемостта на имота от страна 
на собственика чрез прилагане към молбата за освобождаване на 
задължителни документи, издадени от ВиК „Йовковци” и ЕОН „България”, 
удостоверяващи че за последната  година и половина не е имало 
консумация на вода и ел. енергия за въпросния имот и декларация по 
образец от собственика, че за  следващата  година няма да бъде използван 
имота.   

2. Създава се нова алинея 5: 
„/5/ Допуска освобождаване от такса „сметосъбиране и 

сметоизвозване” за нежилищните имоти – празни дворни места, намиращи 
се на територията на Община Стражица, след подаване на молба-



декларация от страна на собственика и след извършване на проверка от 
страна на общината за истинността на декларираното. 

Х. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя както следва: 
„/1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 

1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 
2. Алинея 2 се изменя както следва: 
„/2/ На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на сто. 
ХІ. В чл.53, ІІ.Административно-технически услуги общинска 

собственост  
В точка 7 „Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост” 

се правят следните изменения и допълнения: 
1. След текста < - такса оценка >  се допълва  < за застроени 

имоти >, която е 150 лв. 
2. Допълва се нова такса < -такса оценка за незастроена земя – 

80,00 лв.> 
В точка 14 „Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти 

между общината и физически или юридически лица” се допълва такса: 
< - такса оценка – 80,00 лв. > 
ХІІ. В §7 от Преходни и заключителни разпоредби след текста 

„Общинският съвет определя такса за битови отпадъци”, срокът < до 31 
януари 2011 г. > се променя < за 2012г. до 31 декември 2011 г. > 
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