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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Г А Б Р О В О  

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Таня Христова – Кмет на Община Габрово 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община 
Габрово – първо четене. 

 
 
 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
            През 2013г. Общински съвет Габрово прие Решение N 279/19.12.2013г, с което 
задължава Кмета на Община Габрово, във връзка с чл.8 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община 
Габрово, да разработи и внесе в Общински съвет Габрово ''Ред и условия за 
освобождаване от заплащане на регламентираните с наредбата такси от категории лица 
и инвеститори в обекти публична общинска собственост''. 

Въз основа на гореизложеното предлагам, Общински съвет – Габрово да  вземе 
следното 
 

 Р Е Ш Е Н И Е: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
чл. 8, ал.3 от ЗМДТ и т.7 от Решение N 279/19.12.2013г., Общински съвет – Габрово 
                                                                    
                                                                  Р Е Ш И: 
        
           Приема на първо четене изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на 
територията на община Габрово, както следва:  
 
           1. Изменя се и се допълва ал.1 на чл.8 , както следва: 
           Било: чл.8, ал.1  
           Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 
частично от заплащане на отделни видове такси, цени на услуги и права по ред 
определен в съответните раздели на наредбата. 
             
           Става: чл.8, ал.1 
           Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 
частично от заплащане на отделни видове такси, цени на услуги и права по ред 
определен в съответните раздели на наредбата и съгласно Приложение 1/ Ред и условия 
за освобождаване от заплащане на такси от лица инвестиращи в изграждане и 
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реконструкция на публична инфраструктура,  попадаща в регулационните граници на 
населените места на територията на Община Габрово/. 
            
 
           2. Отменя се ал.2 от чл.8 
           Било: чл.8, ал.2 
           Общинският съвет може да освобождава изцяло или частично от заплащане на 
отделни видове такси, цени на услуги и права физически и юридически лица, 
инвестиращи в изграждане и/или реконструкция на публична общинска 
инфраструктура. Освобождаването за конкретния инвеститор става с нарочно решение 
на Общинския съвет. 
            
            Става: Отменя се. 
 
           3. Изменя се  ал.3 на чл.8, както следва: 
           Било: чл.8, ал.3 
           В случаите по ал.1 и ал.2 разходите са за сметка на общинските приходи. 
            
           Става: чл.8, ал.3 
           В случаите по ал.1, разходите са за сметка на общинските приходи. 
 
           Приложение: Приложение 1/Ред и условия за освобождаване от заплащане на  
такси от лица инвестиращи в изграждане и реконструкция на публична 
инфраструктура, попадаща в регулационните граници на населените места на 
територията на Община Габрово/ 
 
 
ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на Община Габрово      Съгласувал: 
Радостина Кожухарова  
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Ред и условия за освобождаване от заплащане на такси от лица 
инвестиращи в изграждане и реконструкция на публична инфраструктура, попадаща  

в регулационните граници на населените места на територията на oбщина Габрово  
 

1. Подаване на заявление по образец до кмета на Община Габрово, с конкретно 
предложение за инвестиция относно изграждане и реконструкция на публична 
инфраструктура, попадаща в регулационните граници на населените места на 
територията на община Габрово и за освобождаване от ТБО.  

1.1. Към Заявлението следва да бъдат приложени следните документи: 
1.1.1. удостоверение за актуално състояние на заявителя/когато е приложимо/ 
1.1.2. удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община Габрово. 
1.1.3. свидетелство за съдимост, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда 

за престъпления по НК 
1.1.4. декларация, че лицето не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на община Габрово. 

Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, документите по 
т. 1.1.3. и т.1.1.4. се представят за управителя/ите и/или членове на управителните 
органи. 

2. В едномесечен срок от постъпване на заявлението по т.1, постоянна комисия в 
състав от експерти от дирекции „Устройство на територията“, „Инфраструктура и 
екология“, „Местни данъци и такси“, отдел „Общинска собственост“ и отдел 
„Правен“. изготвя становище относно целесъобразността на предложената 
инвестиция , което представя на кмета на община Габрово 
      3. Внасяне в Общински съвет Габрово на предложение от  кмета на общината за 
вземане на решение, в съответствие със становището на комисията по т.2.   

4. При положително решение на Общински съвет Габрово, на база съгласувано 
от общината техническо задание, заявителят изготвя и внася за разглеждане в 
Община Габрово инвестиционен проект, разработен във всичките законово 
изискуеми части, с подробни количествено-стойностни сметки.  

5. За разглеждане, съгласуване и одобряване на документацията по т.4 по реда на 
ЗУТ, инвеститора се освобождава от заплащане на цените за технически услуги и 
таксите от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени 
на услуги и права на територията на Община Габрово.  

6. Комисията по т.2, изготвя мотивирано становище, относно целесъобразността 
на конкретното проектно решение, както и ценообразуването в приложените КСС. 
Комисията може да изисква корекции и промени в проекта по целесъобразност, 
както и обосновки и анализи на предложените цени по видове работи. 

7. Главният архитект изготвя мотивирано становище, относно 
законосъобразността на проектното предложение.  

8. След приключване на дейностите по т.6 и т.7, кметът на общината внася 
предложение в Общински съвет Габрово за вземане на решение относно 
реализиране на проекта и освобождаване от ТБО за конкретен период след 
въвеждане в експлоатация на строежа. /Периодът започва да тече от годината 
следваща годината на въвеждане в експлоатация на строежа/. 
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 9. В 30 - дневен срок след влизане в сила на положително Решение на 
Общински съвет Габрово, инвеститорът и Община Габрово сключват договор за 
реализиране на проекта, фиксиращ отношенията и сроковете за изпълнение. 

10. При положително решение по т.8, инвеститорът следва да депозира искане за 
издаване на разрешение за строеж по законоустановения ред. 

11. При реализацията на инвестиционния проект, кметът на общината определя 
компетентно лице за осъществяване на инвеститорски контрол.  

 

 


