
 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

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 Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

Община Габрово 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 137/25.07.2013 г. на Общински съвет Габрово на първо четене са 

приети изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. 

Начинът за определяне размера на такса битови отпадъци е регламентиран в     

чл. 67, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси „Размерът на таксата се определя в 

левове според количеството на битовите отпадъци” и ал. 2 „Когато не може да се 

установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя 

в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския 

съвет”. 

С оглед на посочените разпоредби и определеният в тях приоритет при избора 

на начин за определяне на такса битови отпадъци Общинска администрация Габрово 

разгледа възможността за определяне на таксата според количеството. На територията 

на Община Габрово са разположени съдове за изхвърляне на битови отпадъци, които не 

могат да отчетат количеството отпадък от един ползвател.  Доставка на индивидуални 

съдове и реално измерване на количеството на битовите отпадъци за сградите в режим 

на етажна собственост е невъзможно без активното участие на управителите на 

етажната собственост. След проучване се констатира, че броя на жилищните сгради в 

режим на етажна собственост в град Габрово са около 2 000 бр., от които по-малко от 

половината, са регистрирани в Община Габрово. Следва да се има предвид, че в Закона 

за управление на етажната собственост освен първоначалната регистрация не са 

предвидени начини за последващо взаимодействие и контрол между Общинските 

администрации и управителите на етажната собственост с оглед установяване на 

реално живущите в сградата в режим на етажна собственост. Книгите на собствениците 

се поддържат от управителните съвети и същите не се представят в общинските 

администрации при промяна на броя на живущите, което от своя страна води до 

невъзможност за реално определяне броя на ползвателите на услугите по организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване. Следва да се има предвид и съществуването на още 

една пречка за въвеждане на този начин на определяне на такса битови отпадъци, 

каквато се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за 

разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна 

собственост. 
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Община Габрово е сключила договор за обществена поръчка №515-БС-

08/29.12.2008г. с „Благоустрояване“ЕООД с предмет “Сметосъбиране, сметоизвозване 

и обезвреждане в депо на битови отпадъци на територията на община Габрово; 

поддържане чистота, включително и зимно поддържане на териториите за обществено 

ползване в гр.Габрово“, като в същия са изрично посочени задълженията на 

изпълнителя по отношение осигуряване на качествено изпъление на възложената 

услуга, в това число и осигуряване на съдове  и техника за осъществяване на 

сметосъбиране и сметоизвозване. В подписания договор липсват клаузи, които да 

задължават изпълнителя да извършва услугата, като установява, измерва и отчита 

количеството на битови отпадъци, изхвърлено от потребителите на услугата. Съдовете, 

с които разполага фирмата изпълнител не са пригодени за събиране и отчитане на 

количество отпадък. Отделно от горните доводи за обективна невъзможност за 

прилагане на метода за определяне на такса битови отпадъци на база количество, дори 

и евентуално да е технически възможно, то това би се отразило съществено на правата 

и задълженията по договора, както и на цената на услугата, която значително би се 

увеличила. Тази цена е предложена от изпълнителя, в проведената конкурентна 

процедура по възлагане на обществена поръчка, същата е била показател за оценка и е 

твърдо определена за целия срок на договора. От друга страна разпоредбата на чл.43 от 

ЗОП  не допуска изменение на сключения договор за обществена поръчка, а никое от 

изключенията за изменение на договора не е налице. 

При така действащата на територията на Община Габрово, а и на територията на 

цялата страна система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем 

отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато 

домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. 

Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е 

необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на 

отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването и броя на 

ползвателите в сградите с режим на етажна собственост, както и внедряване на изцяло 

нова система за сметосъбиране и сметоизвозване. За всичко това е необходимо 

технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Габрово към 

настоящия момент не разполага, а вероятно и промяна на нормативната уредба на 

националното законодателство. 

От изложените дотук мотиви става ясно, че е невъзможно определянето на такса 

битови отпадъци според генерираното количество отпадъци. 

С приемането на настоящото изменение се цели да се гарантира 

непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, 

като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране 

и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и чистота на териториите за 

обществено ползване. Не са необходими финансови и други средства за прилагането на 

предложената промяна, защото и сега действащата регламентира същия метод за 

определяне размера на такса битови отпадъци. Проектът на подзаконовия нормативен 

акт е съобразен с действащия към момента Закон за местните данъци и такси, които от 

своя страна е в съответствие с Европейското законодателство. 

 Между първо и второ четене на проекта за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на 

територията на Община Габрово, предложения за други изменения и допълнения не са 

постъпили.   
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         Предвид  гореизложеното предлагаме  Общински съвет – Габрово да  вземе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – 

Габрово 

Р Е Ш И: 

 

Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

Община Габрово, както следва: 

 

§ 1. Чл. 15, ал. 1, т. 1 

              Било:  

Чл.15, ал. 1 . Размерът на таксата се определя, както следва: 

т. 1 за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на 

предприятия – пропорционално върху данъчната оценка, определена по норми съгласно 

Приложение № 2 на ЗМДТ; 

            Става:    

чл. 15, ал. 1 Размерът на таксата се определя, както следва: 

т. 1 за жилищни недвижими имоти собственост на граждани и предприятия – 

пропорционално върху данъчната оценка, определена по норми съгласно Приложение 

№ 2 от ЗМДТ. 

 

 

 

С уважение, 

 

ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на Община Габрово 
 
 
Съгласували: 

инж. Климент Кунев – зам. кмет 

Радостина Кожухарова – началник отдел „Правен” 

 

Изготвил: 

М. Йозова – директор 

Дирекция „Местни данъци и такси” 


