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Източник: bta.bg 

Заглавие: Нова Наредба за управление на отпадъците в община Омуртаг подготвя администрацията 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/848178                                                                       

  

Текст: Начинът и редът за общественото обсъждане на Проект на Наредба за управление на отпадъците в 
община Омуртаг е приет от общинските съветници на заседание на Общинския съвет в града.  
Приемането на нова наредба се налага поради изменения в новия  Закон за управление на отпадъците, 
обясниха от администрацията. Проектът на Наредбата може да бъде разгледан на електронната страница 
на Община Омуртаг, в канцеларията на Общинския съвет и в дирекция "Проекти, инвестиции, 
строителство и обществени поръчки". Жителите на община Омуртаг могат да участват със свои 
предложения по Проекта на наредбата. На заседанието са приети още и предложения за приемане на 
пазарни оценки за продажба на три общински поземлени имота, представляващи продаваеми места по 
действащия план на село Пъдарино, както и е била приета пазарна оценка за продажба на 15 общински 
поземлени имота, отредени за жилищно строителство. Определени са били първоначалните тръжни цени 
на имоти в селата Зелена Морава, Могилец, Горно Новково, Церовище, Змейно, Голямо Църквище. 
Съветниците са одобрили откриване на процедура за отдаване под наем за срок пет години на два имота 
- публична общинска собственост. Това са части от имоти в село Зелена Морава и в Омуртаг - терен с 
площ от 400 кв. м, за изграждане на подвижно телекомуникационно съоръжение по молба на "Космо 
България Мобайл" ЕАД - София.  
 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: За трети път отмениха такса смет 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1278938                                                              

  

Текст: И тазгодишната такса смет в община Разград бе отменена от съда, както се случи и в предишните 2 
години.  
Процесът в Административен съд – Разград бе заведен от 2 фирми и 5 физически лица, по-късно обаче 
ищците достигнаха 16. Искането им касаеше не такса смет за жилищни имоти в цялата община, а само в 
населените места, където живеят ищците – Разград, Гецово, Дряновец, Мортагоново и Пороище, искаше 
се отмяна и на налога за нежилищни имоти в цялата община. 
Съдът изцяло прие за основателни исканията и отмени клаузите от решението на Общински съвет, с което 
бе приета такса смет за 2014. 
Основният аргумент на гражданите бе свързан с базата, на която се определя налога – върху данъчната 
оценка на съответния имот, а не на основа изхвърления боклук от всяко лице. На аргументите на местната 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/848178
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1278938


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

управа, че не може да се изчисли кой колко смет изхвърля съдът излиза с уточнение: „Всички тези мотиви 
обаче касаят трудностите, които администрацията ще има  от организационен  характер при определяне 
и събиране на дължимите такси битови отпадъци, ако те се определят според количеството битови 
отпадъци или според ползвател, а не обосновават обективна невъзможност за определяне на ТБО според 
количеството битови отпадъци или според ползвател. Още повече, че от заключението на вещото лице по 
назначената съдебно-техническа експертиза е видно, че нормата на натрупване на битов отпадък на един 
жител годишно може да бъде изчислена.”. 
Магистратите твърдят още: „Основният принцип при определяне на такса битови отпадъци е да се плаща 
за реално предоставената услуга, т.е. задълженото лице да плаща такса битови отпадъци за услугите, 
предоставени върху количеството битови отпадъци, което е генерирало, а не според имуществото, което 
притежава. Неспазването на този принцип и определянето на размера на таксата за битови отпадъци 
пропорционално на данъчната оценка на недвижимия имот на практика превръща таксата за битови 
отпадъци в имотен налог, което противоречи на същността на таксата като възнаграждение за реално 
предоставена услуга.” 
Съдът постановява още Общински съвет да плати и съдебните разноски по делото, които възлизат на 
2716 лв.  
Решението не е влязло в сила, може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.  

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Отлагат новата формула за такса смет 

 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-06-12&article=495051                                                              

  

Текст: Такса смет да се изчислява по настоящата методология поне до 1 януари 2016 г. Това предвижда 
проект за промяна на Закона за местните данъци и такси, внесен в парламента от депутата от ГЕРБ Менда 
Стоянова и група народни представители. Документът предвижда срокът за изработване на новата 
методология за изчисляване на такса смет да бъде удължен до 30 март 2015 г., а новата формула да се 
прилага от 1 януари 2016 г., вместо 1 януари 2015 г. Работна група към Министерството на финансите вече 
предложи различни варианти за промяна на начина за изчисляване на такса смет - на количество 
изхвърлен боклук или на брой жители/домакинства в общината. От общините обаче поискаха 
удължаване на срока за дискусии по новата формула за такса смет. 
 

 

 

Източник: monitor.bg 

Заглавие: Смятат такса смет с фактурата за вода 

 

Линк: http://www.monitor.bg/article?id=431890  
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Текст: Такса смет да се изчислява на базата на използваното количество вода, ток или парно. Това е едно 
от трите предложенията на Министерството на финансите за изготвянето на новата методология за 
налога. Това се налага заради решението на управляващите от 1 януари 2015 г. да се премахне сегашният 
механизъм, според който таксата се изчислява според данъчната оценка на жилището.  
Министерството на финансите предлага и други варианти, например на глава от населението на дадена 
община. Така количеството депониран битов отпадък ще се разделя на броя на жителите в населеното 
място. Голяма част от хората обаче не са регистрирани по настоящ адрес, а не е ясно как ще се установи 
колко хора живеят на един адрес.  
Другият вариант за определяне на таксата е чрез измерване на индивидуалното количество изхвърлени 
отпадъци чрез обема на съдовете (контейнери, кофи, торбички) или със стикери, които се лепят върху 
торбите. В този случай размерът на таксата ще зависи от броя и обема на контейнерите, както и от това 
колко често се изхвърлят. Според кметовете обаче има голям риск боклукът да се изхвърля до 
контейнера или в кофата на съседния блок.  
Всеки кмет ще може да избира тези варианти, които са най-приложими за общината му, предлагат от 
финансовото министерство. Градоначалниците обаче са притеснени, че това ще доведе до троен скок на 
такса смет за гражданите. 
 


