
                                                           О Б Щ И Н А - Б А Т А К 
                                        гр.Батак, пл.„Освобождение” №5,  

06.12.2015 г.                                                                     

 

Съгласно чл.26 от ЗНА , в законоустановеният срок от 30 дни,  ОбС.Батак, чрез 

настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят 

своите предложения  и становища  по проекта на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Батак- 

на e-mail адрес: obs_batak@abv.bg, или в общинския съвет 

 

 

До 

Председателя на ОбС - Батак 

До жителите на общината  

МОТИВИ 

 

Относно: Проект за Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и 

цени на услуги предоставяни от община Батак 
 
УВАЖАМА г-жо Председател, 

УВАЖАЕМИ г-жи и г-да общински съветници  и жители на общината 

 

1.Причини, налагащи промяната: 

1. В деловодството на Общински съвет Батак е постъпило искане от Районна прокуратура-

Пещера, на основание чл.145, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт за нуждите на 

образувана преписка с вх-№1176/2018 г., да бъдат взети съответните законови мерки за 

отстраняване на констатираните пропуски, като бъде преразгледана и допълнена Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от 

община Батак. 

  

2.Целите, които се поставят: 

 Предотвратяване на съдебно производство за отмяна на Наредбата 

 Спазване на законовите разпоредби 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата  

уредба. 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата 

Синхронизиране на нормативната база на община Батак  в съответствие със Закона за 

местни данъци и такси 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление.                

Изготвил :  

Е.Михайлова 

Директор „ОА”         

 

mailto:obs_batak@abv.bg


                                                                               Проект 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Б А Т А К  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 

 

 

Взето на заседанието му……………………………с Протокол  №……… 

 
Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за определянето и  администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.  

 

          Във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси/ДВ бр. 98 от 

2018г/, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и 

Постановление на Района прокуратура-Пещера, предлагаме следните промени в 

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

територията на Община Батак.  

 

 

        Общинският съвет – Батак, след като изслуша предложението на  Кмета на Община 

Батак и становището на ПК  и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  от ЗМДТ 

 

                                               

                                                 Р Е Ш И: 

  

 

1. Допълва чл.2 от Наредбата с нова точка :  за дейности по обща подкрепа по смисъла 

на Закона за предучилищното и училищното образование , които не се финансират от 

държавния бюджет и се осъществяват от центровете за под крепа за личностно 

развитие; 

2.Новият текст на  чл.2, е със следното съдържание: 

 

Чл.2 (1) На територията на Община Батак се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари,тържища,панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. за ползване на детски ясли,детски кухни, детски градини, специални институции 

за предоставяне на социални услуги,лагери,общежития и други общински 

социални услуги; 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6. за откупуване на гробни места; 

7. за притежаване на куче; 

https://web.apis.bg/p.php?i=2669543


8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование , които не се финансират от държавния бюджет и се 

осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 

9. други местни такси, определени със Закон. 

3. Променя  и допълва текста на чл.21 от Наредбата както следва: 

- текста на чл.21, т.1 се променя и става: 

 Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или 

ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до 31 октомври на  предходната година в общината по 

местонахождение на имота. 

4.Допълва чл.21 от Наредбата с нова т.6, както следва: 

За услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ , когато задължените лица са сключили договор за 

обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на 

отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 

съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата , това 

обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота. 

 

5.  Приема направените изменения в Наредба за определянето и  администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак . 

6.  Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС  БАТАК :                                                                                 

                                                                          Катерина Ангелова 
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