
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 44 

от 30.12.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 549 

 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

територията на Община Враца. 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И : 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

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

на Община Враца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    

               Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

        

                 /Ел.Георгиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н А Р Е Д Б А  

за изменение и допълнение на Наредбата  

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

територията на Община Враца 

 

(Приета с РЕШЕНИЕ № 226 по Протокол № 41 от 06.03.2003 година на ОбС 

Враца,изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 260 по Протокол № 46 от 03.07.2003 година 

на Обс Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 25 от 03.02.2004 година на Обс Враца, 

изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 44 по Протокол № 8 от 07.03.2004 година на Обс 

Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 169 по Протокол № 22 от 24.03.2005 година 

на Обс Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 438 по Протокол № 42 от 21.12.2006 

година на Обс Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 39 по Протокол № 7 от 

11.02.2008 година на Обс Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 304 от 29.01.2009 г. 

на Общински съвет – Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 549 от 30.12.2009г. на 

Общински съвет - Враца) 

 

    & 1.  Чл.14б, ал.2 се изменя така: 

             (2) В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се 

използват през годината. 

 

   & 2. Чл.14б, ал.6 се изменя така: 

                (6) При подадена декларация за определяне размера на ТБО според количеството 

отпадъци - облагането се осъществява съгласно волеизявлението на собственика на имота 

/юл/фл. 

 

   & 3. В чл.14б се отменя ал.7 и ал.8. 

 

    & 4. Чл.15 се изменя и допълва така: 

            Чл.15 (1) За имоти, собственост на юридически лица, намиращи се извън районите, в 

които общината е организирала събиране, извозване на битови отпадъци и поддържане чистота 

на териториите за обществено ползване извън регулация/строителни граници, се събира такса 

за ползване на депо за битови отпадъци; 

 

     & 5. В чл.15 се създават нови ал.2 и ал.3: 

                     (2) За жилищни имоти на физически лица в кварталите Бистрец и Кулата, 

намиращи се извън районите на организираното сметоизвозване, се събира такса за ползване на 

депо за битови отпадъци. Списъците с лицата се изготвят от Пълномощниците на кварталите и 

се представят в Дирекция „Местни данъци и такси” до 31 декември на предходната година.             

                 

                    (3) За имоти, собственост на физически лица, намиращи се извън строителните 

граници на населените места, да не се извършват услугите по чл.62 от ЗМДТ и да не се събира 

такса битови отпадъци  съгласно чл.71 от ЗМДТ; 

 

       & 6. В чл.15а, ал.2, т.4  думите „паметници на културата” се заменят с „културни ценности” 

 

       & 7. В чл.15а, ал.2 се отменя т.5                      

       

      & 8. В чл.15а се създава нова ал.6 

                      (6) Условията за ползване на облекченията по чл.15а, ал.3 за имоти, които няма да 

се ползват през цялата година са: 

                        1. да не са декларирани като „основно жилище” от нито един от съсобствениците 

/респ. ползвателите/ ; 

                        2. да няма непогасени задължения за имота.    

         



       & 9. Чл. 17 се изменя така: 

(1)Определя размера на такса битови отпадъци през 2010 година по ЗМДТ, както следва: 

1. За гр. Враца: 

                          А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични търговци 

върху данъчната оценка на недвижимите имоти –  

3.00 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                     0.90 %о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО– 0.60 %о  

- почистване на територии за обществено ползване -         1.50 %о.  

   

             Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната  

оценка  на недвижимите имоти  и юридическите лица по отчетната стойност на имотите -   9.00 

%о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                      2.57 %о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО–  1.80 %о  

- почистване на територии за обществено ползване -          4.63 %о.    

 

           2. За селата от община Враца 

                           А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични търговци 

върху данъчната оценка на недвижимите имоти – 3.00 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       1.44%о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО–   0.80%о  

- почистване на територии за обществено ползване -           0.76%о.    

             

             Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка  на недвижимите 

имоти  и юридическите лица по отчетната стойност на имотите -      9.00  %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       4.33%о, 

- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за ТБО–2.37%о  

 -    почистване на територии за обществено ползване -          2.30%о.    

 

(2)Определя годишни цени за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови 

отпадъци за  гр.Враца, както следва: 

                    1. 1 брой контейнер с обем 4 куб.м.                   

                         - 26 пъти годишно                                                      2 132 лв. 

                         - 52 пъти годишно                                                      4 264 лв. 

                         - 104 пъти годишно                                                    8 528 лв. 

 

                    2. 1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м.  

                         - 26 пъти годишно                                                         780 лв. 

                         - 52 пъти годишно                                                      1 560 лв. 

                         - 104 пъти годишно                                                    3 120 лв. 

 

                    3. 1 брой  кофа тип „Кука” /”Мева”/ с обем 0.11 куб.м.  

                         - 26 пъти годишно                                                         130 лв. 

                         - 52 пъти годишно                                                         260 лв. 

                         - 104 пъти годишно                                                       520 лв. 

(3)Кметът на Общината определя начина за информиране на задължените лица за 

размера на такса битови отпадъци за съответната година, като информацията не се детайлизира 

по съставните компоненти: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или в други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.    

               

       & 10. В Чл.51 (1) се правят следните изменения и допълнения: 

 

 Издаване на удостоверение за     Обикновената 



 

91. 

 

наличие или липса на 

задължения и удостоверение за 

декларирани данни 

 

7 

 

- 

 

2ч. 

 

   10.00 лв. 

услуга е 

безплатна 

 

92. 

 

 

Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка: 

 

На физически лица 

 

 

На ЕТ и юридически лица 

 

 

14 

 

3 

в 

рамките 

на 

работния 

ден  

За ФЛ: 

10.00лв. -

бърза 

20.00лв. - 

експресна 

За ЕТ и ЮЛ 

20.00 лв. – 

бърза 

40.00 лв. - 

експресна 

 

Обикновената 

услуга е 

безплатна 

 

 

        & 11.   В Допълнителните разпоредби се променя номерацията на сегашните &1; &2; &3; 

&4 и &5съответно на &4; &5; &6; &7 и &8 и се създават нови параграфи, както следва:   

                   &1. „Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност 

на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени 

сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, 

предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в 

същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с 

битовите. 

                

                   &2.  „ Едрогабаритни” са битовите отпадъци, които поради своите размери или 

тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при 

товаренето им. 

 

                   &3. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени 

места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно 

събиране. 

 

 

          &12.  В Преходни и заключителни разпоредби   &11 се изменя така: 

 

                       & 11. Наредбата е приета с Решение №226 по Протокол №41 от 06.03.2003г., 

изменена и допълнена с Решение №260 по Протокол №46 от 03.07.2003г., Решение №25 по 

Протокол №5 от 03.02.2004г., Решение №44 по Протокол №8 от 17.03.2004г., Решение № 169 

по Протокол №22 от 24.03.2005г., Решение №170 по Протокол №22 от 24.03.2005г., Решение 

№425 по Протокол № 41 от 16.11.2006г., Решение № 439 по Протокол №42 от 21.12.2006г., 

Решение №39 по Протокол  № 7 от 11.02.2008г.,  Решение №123 по Протокол № 13 от 

29.05.2008г.,  Решение №304 по Протокол №27 от 29.01.2009г. на Общински съвет Враца, 

Решение № 549 по протокол №44 от 30.12.2009г. на Общински съвет Враца и влиза в сила от 

01.01.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

  


