
 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНСКО 

 

 

                                                       ДОКЛАДНА  

 

                                От Иван Кадев -  Кмет на Община Банско 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните  такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

         Предлагам на Общински съвет – Банско да приеме проект за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги и права на територията на Община Банско  

/наричана по-долу за краткост Наредбата/. 

 

 

1.Причини и мотиви за изменение и допълнение на настоящата Наредбата  

 

    Със свое решение от 13 март 2020 г., Народното събрание на основание чл.84 т.12 от 

Конституцията на Република България, обяви извънредно положение. За уреждане на 

извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, 

ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса 

COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение в 

Народното събрание е приет Закон за мерките по време на извънредното положение, 

обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание. /обн. В ДВ бр.28/24.03.2020 

г. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 - 31, § 

41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен 

вестник", и се прилага до отмяна на извънредното положение.  

Съгласно §26 от същия закон е направена промяна в срока за плащане на данъка върху 

недвижимите имоти и данъка върху превозните средства с 5 % отстъпка от 30 април до 

30 юни.  

Таксата за битови отпадъци е второто плащане на собствениците, ползвателите и 

концесионерите за притежаваните, ползваните или стопанисвани недвижими имоти. За 

улеснение на гражданите и фирмите, както и за стимулиране на ранно плащане на 



дължимият годишен размер на ТБО, община Банско е съобразила в Наредбата за 

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

територията на Община Банско срока за плащане на ТБО със срока на плащане на ДНИ. 

Подобна промяна и по отношение на такса за битови отпадъци би имала положителен 

ефект, както като ограничаване на посещенията на каси и струпване на хора в 

епидемичния период, така също и за намаляне на финансовата тежест на населението, 

не само в периода на извънредното положение, но и в общ годишен план.  

Предлаганото допълнение води до изравняване на сроковете за заплащане на данъка 

върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци с оглед, подпомагане на 

икономическите субекти да спазаят един и същи срок при заплащане на различните 

видове задължения за имоти, които притрежават на територията на община Банско 

        Освен противоепидемични мерки, направени са редица законодателни промени, в 

т.ч. и в данъчни закони, целящи намаление на административната и данъчната тежест.  

 

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на настоящата Наредба: 

   

      Стриктно прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Република 

България и недопускане разпространение на вирусната инфекция;  

      Удължаването на срока ще предостави възможност на гражданите да отсрочат 

предстоящите плащания с оглед очакваната икономическа криза;  

      Изравняване на сроковете за плащане на ДНИ и ТБО. 

  

 

3. Очаквани резултати от приемане измененията и допълненията в настоящата 

Наредба: 

 

       Недопускане струпването на много хора на едно място с оглед изтичащия на 30 

април срок за ползване на отстъпка при плащане на ТБО, респ. спазване на 

противоепидемичните мерки;  

      По-облекчен ред (срок) с оглед настоящите условия, по който гражданите ще могат 

да се възползват от отстъпката при плащане на ТБО;  

      Облекчаване на домакинствата и бизнеса, което същевременно ще служи и като 

стимул за издължаване на задължението за цялата година;  

      Поради изключителното намаляване на плащанията на местни данъци и такси, 

предвид въведените ограничителни мерки, към настоящия момент не могат да бъдат 

направени прогнози за резултатите в очакваните годишни приходи. 

     За информация на общинските съветници към. м. март 2019 г. са събрани  

приходи от ТБО - 610 934 лв., а към м. март 2020 г. са събрани 572 261 лв.  

     За второто тримесечие на 2019 г. приходите от ТБО са 819 463  лв., при същата 

събираемост за 2020 г., 5 % отстъпката би била 40 973 лв. 

  

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на  Наредбата: 

 

  За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

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

община Банско не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на 



община Банско, респективно измененията на Наредбата не биха довели до увеличаване 

на разходите в засегнатата сфера на администриране на цени на услуги. 

       

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 

България: 

 

     Предлаганият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Община Банско е разработен в съответствие с основните нормативни актове от по-

висока степен, както и с актовете на Европейското законодателство, в това число и в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е 

публикуван на интернет страницата на Община Банско.  

 

            Предвид на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.6, б.”а”, чл.8, ал.1, т.3 и чл.9 

от Закона за местните данъци и такси, чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.76 и 

77 от АПК,  предлагам Общински съвет Банско да приеме следното 

 

 

                                                              ПРОЕКТ  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И 

ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО  

 

  

В „Преходни и заключителни разпоредби” се прави следното изменение и 

допълнение: 

 

Създава се нов §18. със следното съдържание: 

  

„§18. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с 

решение на Общински съвет- Банско- по реда на чл.21, ал.1 на настоящата Наредба, се 

прави на предплатилите физически и юридически лица – собственици или ползватели  

/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни.” 

 

§19. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Община Банско влиза в сила от....................2020 г.  

 

ИВАН  КАДЕВ   /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 



 

 

Днес, 22.04.2020 г., предвид обявеното извънредно положение  и сложната 

епидемиологична обстановка както в България, така и в световен мащаб, считам, че е 

налице изключителен случай, съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за 

нормативните актове, което е наложително и целесъобразно срокът за провеждане на  

обществени консултаций за приемането на настоящия проект, ведно с мотивите и 

доклада, да се публикуват на интернет страницата на Община Банско за предложения и 

становища от заинтересованите лица в 14 дневен срок от публикуването им на 

следния електронен адрес: www.bansko.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


