
 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5  

ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

Решение № 271 по Протокол  № 24 /21.11.2008 г., изм. с Решение № 305 по Протокол № 25/19.12.2008 г. , 

изм. и доп. с Решение № 337 по Протокол № 26/23.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 605 по Протокол № 

45/29.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 839 по Протокол № 56/27.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 1022 

по Протокол № 62/25.07.2011 г., доп. с Решение № 1099 по Протокол № 66/14.10.2011 г., изм. и доп. с 

Решение № 42 по Протокол № 04/23.12.2011 г., доп. с Решение № 183 по Протокол № 10/22.06.2012 г. на 

Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № 19/28.05.2012 г. на Административен съд – град Русе, изм. 

и доп. с Решение № 206 по Протокол № 13/27.07.2012 г., изм. с Решение № 232 по Протокол № 14/31.08.2012 

г., изм. и доп. с Решение № 298 по Протокол № 19/21.12.2012 г., доп. с Решение № 317 по Протокол № 

20/25.01.2013 г., изм. с Решение № 423 по Протокол № 28/26.07.2013 г., доп. с Решение № 461 по Протокол № 

30/27.09.2013 г., доп. с Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 520 по 

Протокол № 33/20.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 642 по Протокол № 39/30.05.2014 г., изм. с Решение № 

838 по Протокол № 51/27.03.2015 г.1 изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 4/18.12.2015 г., изм. и доп. с 

Решение № 220 по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. и доп. с Решение № 404 по Протокол № 21/22.12.2016 

г., изм. и доп. с Решение № 563 по Протокол № 28/28.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 632 по Протокол № 

31/27.10.2017 г., изм. с Решение № 668 по Протокол № 33/22.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 716 по 

Протокол № 35/23.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 839 по Протокол № 42/28.09.2018 г., с Решение № ........ 

по  Протокол  № …./……..2020 г. на Общински съвет – Две могили 

 



§ 1. Чл. 18а се изменя и добива следния вид: 

(1) „Не се събира такса за: 

1. услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от 

услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, за имоти, които 

попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината; 

2. услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци и дейността по третиране 

на битовите отпадъци – част от услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец, съгласно Приложение №3. 

3 услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, когато задължените лица 

са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за 

управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации и е подадена декларация по образец, съгласно Приложение 4. 

(2) Декларациите по ал. 1, т. 2 и т. 3 се подават в Център за административно обслужване – 

отдел „Местни данъци и такси” в срок до 31.10 на предходната година. Декларациите по ал. 1, 

т. 2 и т. 3 се завеждат в нарочен регистър в информационната система на отдел „Местни 

данъци и такси”. Обстоятелствата посочени в декларациите подлежат на проверка от 

служители от отдела. За да породят последици, декларациите е необходимо да са подписани от 

всички собственици или ползватели на недвижимия имот. 

(3) За лицата, които не заплащат такса за съответната година се съставят списъци по населени 

места от отдел „Местни и данъци и такси”. Списъците се обявяват на информационното табло 

в Център за информация и услуги на гражданите и на таблата в сградите на кметствата. 

(4) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 1, т. 2 се извършват 

проверки, като се изискват справки от енергоразпределителни дружества, ВиК оператори за 

извършено потребление. В случай, че се установи, че има консумирана електроенергия 100 

или повече квт/ч за съответната година и/или 5 и повече куб. м вода за съответната година, 

таксата се събира в пълен размер. 

§ 2. Създава се Приложение №3 към чл. 18а, ал.1, т. 2  
 

Вх. №        ДО 

Община ДВЕ МОГИЛИ 

        Дирекция / Отдел  МДТ 

 

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 2 ОТ ЗМДТ  

за освобождаване от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

третиране на битови отпадъци 

 

1.от...................................................................................................ЕГН.......................................
 (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

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

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

3.от..................................................................................................ЕГН.....................................
 (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 



собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

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

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

 

 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 съответната община)  

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

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

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

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл.255 и чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

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

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

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

3…………………………… 

4……………………………. 

 

 

 

§ 3. Създава се Приложение №4 към чл. 18а, ал.1, т. 3 
 

Вх. №         ДО 

Община ДВЕ МОГИЛИ 

         Дирекция / Отдел  МДТ 

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 3 ОТ ЗМДТ  

за освобождаване от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци и 

третиране на битови отпадъци 

 

1.от...................................................................................................ЕГН.......................................
 (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

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

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

3.от..................................................................................................ЕГН.....................................
 (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 



собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

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

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

 

 Уважаеми господин/ госпожо ...............................,  

 

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

недвижим имот с партиден №.................................................................................................., 
     (№ под който имота е заведен в съответната община)  

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

...........................................................................................................................................................сме 

сключили договор за обслужване с лице, получило регистрационен документ по Закона за 

управление на отпадъците за събиране и третиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 255 и чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

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

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

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

3…………………………… 

4……………………………. 

 

Решение № ........ по  Протокол  № …./……..2020 г. на Общински съвет – Две могили и е 

подпечатан с официалния печат на Председателя на Общинския съвет. 
 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     ____________                      (Юлиана Тодорова) 


