
О БЩ И Н А  Д В Е  М О ГИ Л И О БЛ А С Т РУ С Е  
7150 Две могили, бул. ”България”84, тел./факс 08141 / 9208, тел. централа: 08141 / 9205; 9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две 

могили 

УВЕДОМЯВА: 

Всички заинтересовани лица, че е изготвен Проект на НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 11.12.2020 г. 

включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за 

административното обслужване на Община Две могили. 

 

 



О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И    О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул. ”България” № 84, тел./факс 08141/9208, тел.централа: 08141/9205;9207; 

e-mail: obshtina@dvemogoili.bg 

 

 

МОТИВИ 

 

към проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

 

 

 

➢➢➢➢    Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две 

могили, област Русе 

Съгласно чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11 от Наредба № 5 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили, Общински съвет е 

органът, който определя годишния размер на таксата за битови отпадъци на всяко населено 

място, въз основа на одобрена план–сметка, включваща разходите за дейностите по събиране 

на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за третирането им, разходи за 

третиране на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно за календарна година. 

Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на 

таксата за всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ, която се определя, като разходите за сметка на 

таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, се разпределят, като се 

приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет 

основи за услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

При действащата на територията на Община Две могили система за събиране на 

отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е 

възможно, само когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните 

съдове за отпадъци. Този метод би могъл да се приложи за не повече от 9% от населението 

на общината. Сметосъбирането за останалите 91 % може да бъде организирано само чрез 

съдове за групово ползване. В някои точки на територията на населените места са 

разположени определен брой съдове, които се ползват от съответната група домакинства в 

района. Често срещана практика е съдовете в определен квартал или улица да се ползват и от 

домакинства от съседен район, преминаващи от там. При групово ползване на съдовете за 

отпадъци, много често освен домакинства, ползватели са и офиси, магазини и др. При тази 

система на сметосъбиране видът и броят на ползвателите на определен съд е непостоянен и 

варира в много широки граници. От горното е видно, че при действащата система на 

сметосъбиране не е възможно отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко 

отделно домакинство или лице. В тази връзка съответно е невъзможно и определянето на 

таксата според генерираното количество отпадък. Предвид изложеното се явява невъзможно 

таксата битови отпадъци за жилищните имоти да се определя според количеството им. 

Следва да се приложи алтернативно предвидената възможност в чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ и да се 

запази досега използваната основа за определяне размера на ТБО, а именно в определени 

промили върху данъчната оценка на имота. За услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 



общината е предвидена възможност да се определя в левове на брой ползватели на услугата 

в имота или разгъната застроена и/или незастроена площ, респ. пропорционално върху 

основа, определена от общинския съвет. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 ЗМДТ дейностите по 

предоставяне на тази услуга включват поддържане на чистотата на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и други територии от населените места и селищните 

образувания в общината, предназначени за обществено ползване. Като се вземе предвид, че 

общината се посещава и от граждани, които не живеят на територията ѝ, но се явяват 

ползватели на услугата, практически е невъзможно, а и противоречиво на духа и смисъла на 

закона определянето на тази такса да става в левове на ползвател на недвижим имот. 

Изложеното до тук относно промяна на основата за определяне на таксата, важи и за този 

компонент от нея, поради която е целесъобразно да се запази досега използвания начин в 

промил върху данъчната оценка за жилищни имоти на граждани и предприятия. С 

аналогични мотиви през 2017 г. Общински съвет Две могили е запазил размера и основата, 

върху която се определя ТБО, приемайки последната редакция на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 

5. 

 Общински съвет Две могили е определил размера на такса битови отпадъци в чл. 13, 

ал. 2 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две 

могили последно изменян през 2017 г.), като по същество той не е променян от 2009 г. В 

рамките на този дълъг период от време (повече от десетилетие) са настъпили значителни 

промени както в нормативната уредба, така и в редица фактори, оказващи влияние върху 

формирането на размера на таксата. За сравнение следва да се посочи, че план-сметката за 

ТБО за 2009 г. е в размер на 312 346 лв. при минимална работна заплата в размер на 240 лв., 

без да са били дължими отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с 

функциониращо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Две могили. 

В следващата сравнителна таблица са показани промените при планирането на 

приходите и разходите за ТБО по години: 

 

 Показател 2009 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

% 2021 

г. 

спрямо 

2009 г. 

1 Размер на план сметката 312346 878187 823212 1112308 356,1 

 В т.ч. – сметосъбиране и 

сметоизвозване 

194304 168186 172555 262779 135,2 

- - Поддръжка депо 22314 241084 231282 324418 1453,9 

- - Поддържане на територии за 

обществено ползване 

95728 365267 369631 471676 492,7 

- - Разходи за сметка на 

отчисления по ЗУО от 

РИОСВ 

 103650 

 

49744 53435  

       

 Показател 

Отчет 

за 

2009 г. 

Отчет 

за 

2019 г. 

Отчет 

към 

30.10. 

2020 г. 

План 

за 

2021 г. 

% 2021 

г. 

спрямо 

2009 г. 

        

2 Приходи 309169 476693 1163627   

2.1 ТБО 309169 384054 375688 600000 194,1 

2.2 Субсидия за капиталови разходи  5600 20300   

2.3 ПУДООС   667580   

2.4 РИОСВ отчисления по чл. 60 от 

ЗУО 

 15538 62751   

2.5 РИОСВ отчисления по чл. 64 от  71501 37308   



ЗУО 

 Остават за получаване  11745    

       

3 Разходи 462398 776335 1419611   

3.1 Направени разходи по дейност 

„Чистота“ 

462938 537531 1146526   

3.2 Внесен ДДС  1993    

3.3 Трансфери  236811 273085   

 - Издръжка депо  58044 105437   

 - Отчисления по ЗУО  107266 109388   

 - Вноски по заем ПУДООС  71501 58260   

      

Дофинансиране 153769 299642 255984 458873 298,4 

      

 Минимална работна заплата 240 560 610 650 270,8 

 Отчисления по ЗУО на лв./тон -     

- - По чл. 60  - 3,50 5,40 5,40  

- - По чл. 64 - 57 95/69 82  

Количество отпадъци     общо  2651 2141 2100  

Количество отпадъци      за 

отчисления 

 1782 1403 1710  

 

Видно от направения анализ на очакваните приходи и предварителни разчети на 

необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 

другите територии от населените места за обществено ползване в населените места на 

община Две могили за 2021 г., ако се запази сегашния размер на ТБО ще са необходими 

средства за дофинансиране в размер на 658 000 лв. В случай че бъде прието увеличението на 

размера на ТБО през 2021 г. ще са необходими средства в размер на 458 873 лв. за 

дофинансиране на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

 Тази значителна разлика между прогнозните разходи и очакваните приходи от такса 

битови отпадъци за следващата 2021 г., както и изложените мотиви по-горе относно промяна 

във факторите, влияещи върху формирането ѝ от 2009 г. до сега, като размер на 

минималната работна заплата, дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации в 

Регионално депо гр. Бяла, неминуемо налага повишаване размера ѝ. 

 

➢➢➢➢ Целите, които се поставят: 
 Предлаганият проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили е изготвен с цел привеждане на 

разпоредбите ѝ в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за 

местни данъци и такси. Друга цел, която се поставя с приемането ѝ е намаляване на 

разликата между прогнозните разходи и очакваните приходи от ТБО за предстоящата 2021 

г., оптимизирането на разходите и ефективното им разходване. И въпреки предлаганото 

увеличение в размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г., следва да се има предвид, че 

същият е определен при условията на чл. 8, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не възстановява пълните 

разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, 

че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между 

разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. Поради това 

предлаганото увеличение не покрива напълно недостига от средства, които се разходват за 



предлаганите услуги, защото прилагането на тази норма ще е в съответствие с принципа за 

социална и икономическа поносимост и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на 

таксата. 

 

➢➢➢➢ Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

нормативна уредба: 
 

 За прилагането на измененията на нормативната уредба, предвидени с Наредбата за 

изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две 

могили не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

➢➢➢➢ Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива: 
С приемане на Наредбата за изменение 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 се очаква да бъдат постигнати 

целите, изложени в настоящите мотиви, а именно синхронизиране и усъвършенстване на 

подзаконовата нормативна уредба, както и повишаване и по-ефективно изпълнение на 

приходната част на бюджета на Община Две могили.  

 

➢➢➢➢ Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложеният Проект на Наредба за изменение 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 е подзаконов нормативен акт, 

поради което съответствието ѝ с правото на Европейския съюз е предопределено от 

съответствието му с нормативните актове от по-висока степен и най-вече основния 

нормативен акт – Закона за местните данъци и такси, както и нормативните актове, свързани 

с нормативното уреждане на тези обществено отношения в общностното право.   



О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И   О Б Л А С Т  Р У С Е  
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КАЛКУЛАЦИЯ 

ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ, ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАРЛАЦИИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ  В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2021 Г. 

 

№ 
по 
ред 

 
Разходи по икономически елементи 

 
ОБЩО 

Събиране и 
транспортиране 

на битови 
отпадъци до 

съоръжения и 
инсталации за 

тяхното 
третиране 

Третиране на 
битовите 

отпадъци в 
съоръжения и 
инсталации 

Поддържане на чистотата 
на териториите за 

обществено ползване в 
населените места и 

селищните образувания в 
общината 

1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения 

392587 95482  297105 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 5558 3766  1792 

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 75456 18376  57080 

4. Издръжка     

4.1. Работно облекло 1200 600  600 

4.2. Материали 42900 9800  33100 

4.3. Горива 98560 55600  42960 

4.4 Разходи за външни услуги 23770 5460  18310 

4.5. Разходи за текущ ремонт 21600 9000  12600 

4.6 Разходи за застраховки 4505 2600  1905 

4.7. СБКО 5889 1455  4434 

5. Платени данъци и такси 930 640  290 

6. Придобиване на дълготрайни материали активи 1500   1500 

7. Отчисления по ЗУО     

7.1. Отчисления по чл. 60 от ЗУО 9234  9234  

7.2. Отчисления по чл. 64 от ЗУО 138530  138530  



8. Разходи за издръжка на Регионално депо 135000  135000  

9. Вноски по заеми     

9.1. Вноски по заем за техника, контейнери и кофи - ПУДООС 60000 60000   

9.2. Вноски по заем за компостираща и сепарираща инсталация 27936  27936  

9.3. Вноски по заем за мобилно оборудване 13718  13718  

 ОБЩО РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА 1058873 262779 324418 471676 

 



О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И   О Б Л А С Т  Р У С Е  
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КАЛКУЛАЦИЯ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА 

ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2021 Г. 

 

 

Събиране и 

транспортиране 

на битови 

отпадъци до 

съоръжения и 

инсталации за 

тяхното 

третиране 

Третиране на 

битовите 

отпадъци в 

съоръжения и 

инсталации 

Поддържане на 

чистотата на 

териториите за 

обществено 

ползване в 

населените места и 

селищните 

образувания в 

общината 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА 262779 324418 471676 

Данъчни оценки на имоти на 

физически лица 
31765674 

 

 

31765674 

 

 

33423387 

 

 

Данъчни оценки на имоти на 

юридически лица 
23604619 

 

23604619 

 

24706707 

 

Общо данъчни оценки 55370293 55370293 58130094 

Дължим промил такса битови 

отпадъци 

4.7 5.8 8.1 

Предложен размер на промили 

върху данъчната оценка на имоти 

на физически лица за определяне 

на  такса битови отпадъци  

2.9 3.5 5.1 

Предложен размер на промили 

върху данъчната оценка на имоти 

на юридически лица за 

определяне на  такса битови 

отпадъци 

2.9 3.5 5.1 

 

 Съгласно чл. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) местните такси се 

определят въз основа на необходимите материално-технически и административни 

разходи по предоставяне на услугата. Общинският съвет определя размера на таксите 

при спазване на принципите, заложени в чл. 8 от ЗМДТ. Видно от изложените по-горе 

данни размерът на предлаганата такса битови отпадъци не възстановява пълните разходи 

на общината по предоставяне на услугата и същият е определен при условията на чл. 8, 

ал. 3 от ЗМДТ. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не 

възстановява пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, 

когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като 

в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други 

общински приходи. Поради това предлаганото увеличение не покрива напълно 

недостига от средства, които се разходват за предлаганите услуги, защото прилагането 

на тази норма ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост 

и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на таксата. 

 



Предварителна частична оценка на въздействието на Проект на Наредба за изменение на 

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, 

област Русе  

 

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Изменението на разпоредбите на Наредба № 5 в раздел II Такса битови 

отпадъци се налага поради необходимостта от определяне годишния размер на 

таксата за битови отпадъци на всяко населено място, въз основа на одобрена 

план–сметка, включваща разходите за дейностите по събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането им до инсталации за третирането им, разходи за 

третиране на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно за календарна година. 

Предложена е промяна в размера на такса битови отпадъци, тъй като 

същият не е актуализиран от 2009 г. В рамките на този дълъг период от време 

(повече от десетилетие) са настъпили значителни промени както в 

нормативната уредба, така и в редица фактори, оказващи влияние върху 

формирането на размера на таксата. За сравнение следва да се посочи, че план-

сметката за 2009 г. за ТБО е в размер на 312 346 лв. при минимална работна 

заплата в размер на 240 лв., без да са били дължими отчисления по Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и с функциониращо депо за твърди битови 

отпадъци на територията на Община Две могили. Чрез предвиденото 

увеличение се цели намаляване на сумата за дофинансиране на предоставяните 

услуги на физическите и юридическите лица на територията на Общината. 

 

 

Заинтересовани  

групи 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемането на проект за 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 са: 

 администрацията на община Две могили,  

 физически и юридически лица и граждани на Община Две могили 

 

Анализ на 

разходи и 

ползи 

    Проектът на Наредба за изменение 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 не изисква 

допълнително разходване на бюджетни средства. 

 



Административ

на тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

Въздействие 

върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за изменение 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. 

 



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 НА НАРЕДБА № 5 ЗА  
 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, 

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. на Общински съвет – Две могили, изм. и доп. с Решение № ………… по 

Протокол № ………./30.10.2020 г. на Общински съвет – Две могили 

 

 



 

В Раздел II „Такса битови отпадъци“ се правят следните изменения: 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в общината.“ 

2. В алинея 2, точки 1, 2 и 3 се изменят така: 

„1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите 

отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени 

отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 1; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации 

или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по 

чл. 11, ал. 1, т. 2; 

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени 

за обществено ползване – за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 3. 

3. В алинея 3 думите „в срок до 31.12. на предходната година“ се заменят с „преди 

изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“ и се създава второ 

изречение: „В случай че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 

25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок 

до 15-ти януари.“ 

 § 2. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така:  
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е, както следва:  

 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 2 от 

Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 3 

от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 

1, т. 1 от ДР на ЗМДТ 

2,9 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

3,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

5,1 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 

от Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 

Две могили 

2,9 ‰ върху   

данъчната 

оценка 

3,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

5,1 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

3. За имотите на жителите в 

селата Батишница, Бъзовец, 

Чилнов, Баниска, Помен, 

Могилино, Кацелово, Каран 

Върбовка,Острица,Широково,

2,9 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

3,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка 

5,1 ‰ върху 

данъчната 

оценка 



Пепелина 

 

§ 3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 

Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация с Решение № ...... по Протокол № …./…..12.2020 г. на Общински 

съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският 

съвет. 

 

 
 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     ____________                      (Юлиана Тодорова) 
 

 

 



О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И   О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150 Две могили, бул. ”България” 84, тел. / факс 08141 / 9208, тел. централа: 08141 / 9205; 9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

Вх. № 370 

 

14.12.2020 г. 

 

 

ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

град Две могили 

 

СПРАВКА 

 

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) за постъпилите предложения 

и становища в процедурата по провеждане на обществените консултации по чл. 26, 

ал. 3 от ЗНА относно Приемане на Наредба за изменение 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 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с проведената процедура на обществени консултации, открита със 

Заповед № 819#1 от 10.11.2020 г., с която са одобрени проекта на Наредба за изменение на 

Наредба № 5 и мотивите към проекта на наредбата, публикувани в официалната интернет 

страница на Община Две могили на 10.11.2020 г., в законовия 30-дневен срок в 

деловодството на Община Две могили не са постъпили предложения и становища от 

заинтересовани страни – граждани, юридически лица, кметове, общински съветници по 

предложения проект за изменение 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 и мотивите 

към него. 

  

 

 

 

 

 Кмет на Община Две могили: 

 

 (п) 

(Божидар Борисов – кмет на Община Две могили) 

 

 

 

 


