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Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Спад в цените на основните индустриални метали, заради силния американски долар 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62448-spad-v-tsenite-na-osnovnite-
industrialni-metali-zaradi-silniya-amerikanski-dolar                
             

 

Текст:  Цените на основните индустриални метали се сринаха, след като цената на петрола падна до най-
ниското си ниво от почти шест години насам, а американският долар продължава да поскъпва, пише 
Вloomberg. 
Медта за доставка след три месеца поевтиня с 1.3% до $ 5 413.50 за метричен тон ($ 2.46 за паунд) на 
Лондонската метална борса. В Ню Йорк фючърсите на медта за доставка през март поевтиняха с 1.1% до $ 
2.4515 за паунд.    
„Суровините и металите стават все по-непривлекателни за инвеститорите, заради силния американски 
долар",  заяви Гавин Уенд, старши анализатор в Mine Life Pty в Сидни, Австралия. 
Петролът West Texas Intermediate за доставка през март поевтиня с 4 цента до $ 44,41 за барел в 
електронната търговия на New York Mercantile Exchange. Цената на суровината падна с $ 1.78 до $ 44,45 за 
барел вчера, 28 януари. 
Петролът Brent за доставка през март поскъпна с 9 цента до $ 48,56 за барел на лондонската борса ICE 
Futures Europe. Цената на суровината падна с $ 1,13 до $ 48,47 за барел вчера, 28 януари. Европейският 
суров петрол се търгува с премия от $ 4.17 спрямо WTI.    
 
 

 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Такса битови отпадъци и местните данъци не се променят през 2015 г. 
 

Линк:  http://faragency.bg/bg/-taksa-bitovi-otpadatsi-i-mestnite-danatsi-ne-se-promenyat-prez-2015-
g/#.VMs1n9KsV6E    
                                        

 

Текст: Даниела Алакушева - началник на Отдел "Местни данъци и такси" в Община Айтос пред 
читателите на НП 
- Г-жо Алакушева, каква е събиремостта от такси и данъци в община Айтос през 2014 г., сравнено с 
предходните години? 
-    През 2014 г., събираемостта на местните данъци беше почти на 
нивото на 2013 г. Събрани бяха близо 1 071 000 лв., което е с 41 000 лв. по-малко от предходната година, 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62448-spad-v-tsenite-na-osnovnite-industrialni-metali-zaradi-silniya-amerikanski-dolar
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62448-spad-v-tsenite-na-osnovnite-industrialni-metali-zaradi-silniya-amerikanski-dolar
http://faragency.bg/bg/-taksa-bitovi-otpadatsi-i-mestnite-danatsi-ne-se-promenyat-prez-2015-g/#.VMs1n9KsV6E
http://faragency.bg/bg/-taksa-bitovi-otpadatsi-i-mestnite-danatsi-ne-se-promenyat-prez-2015-g/#.VMs1n9KsV6E
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когато бяха събрани 1 112 000 лв. Що се отнася до такса битови отпадъци, през 2014г. бяха събрани 1 153 
000 лв. или с 7 000 лв. повече от 2013г., когато постъпленията бяха 1 146 000 лв.  
- Какви са приходите на Община Айтос през м.г.?  
-     Към 31.12.2014 г. от патентния данък са събрани 59 781 лв. при 
заложени в бюджета 60 000 лв., от данъка върху недвижимите имоти са събрани 249 309 лв. при 
заложени 240 000 лв. или с близо 4% повече. Малко повече от предвидените в бюджета приходи, сме 
събрали от данъка върху превозните средства – 480 338 лв., при заложени 430 000 лв. или с близо 12 % 
повече и от данъка при придобиване на имущество - 280 132 лв., или с близо 17 % повече от заложените 
240 000 лв. От туристическия данък постъпленията са 919 лв., а от други данъци са 519 лв.  
От таксите, които събираме, постъпленията са следните: от такса битови отпадъци са събрани 1 153 041 
лв., което е близо 15 % повече от заложените в бюджета 1 000 000 лв., от таксите за предоставените от 
отдела услуги, свързани с изготвяне на различни  видове удостоверения са събрани 51 042 лв., което е с 
22% повече от заложените 42 000 лв. 
    - Как се справяте с неизрядните  платци - събрани ли са стари задължения от минали години? 
    - Неизрядни платци винаги има. Обикновено, първо предприемаме 
мерки за доброволно плащане на задълженията, а след това и регламентираните в Закона и в ДОПК, 
мерки за принудително изпълнение. В тази връзка мога да вметна, че през 2014г. имахме успешно 
сътрудничество с държавният съдебен изпълнител при Районен съд – Айтос и екипът му, за което им 
благодаря. 
        Що се отнася до старите задължения или т.нар. недобори и през изминалата година успяхме да 
съберем такива. При данъка върху превозните средства от общо събраните 480 338 лв., старите 
задължения са в размер на 152 000 лв., или около 32 %.; при данъка върху недвижимите имоти – от общо 
събраните 249 309 лв., недоборите са 55 000 лв. или около 22 %. От патентния данък са събрани 16 000 лв. 
недобори или около 27 % от общо събраните, а от такса битови отпадъци - 220 000 лв. недобори, което 
около 19 % от общо събраните приходи от таксата. 
   -    Стана ясно, че такса битови отпадъци и данък недвижими имоти остават с размерите от 2014 г. 
Нека да припомним какъв е размерът на такса смет за града и селата, които гражданите на общината 
ще плащат т.г.? 
    - Да, така е. Размерите на такса битови отпадъци, както и на данъка върху недвижимите имоти и 
останалите данъци не са променени. Размерът на такса битови отпадъци е както следва:  
            - за гр. Айтос: 
            - за всички жилищни имоти: 2,76 %о; 
            - за нежилищни имоти на граждани: 5,52 %о; 
            - за нежилищни имоти на юридически лица: 12 %о;  
            - за селата: Карагеоргиево, Мъглен, Съдиево и Тополица: 
            - за всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на граждани: 6,60 %о; 
            - за нежилищни имоти на юридически лица: 12 %о; 
            - за селата: Дрянковец, Зетево, Караново, Лясково, Малка поляна, Пещерско, Пирне, Поляново, 
Раклиново, Черна могила, Черноград, Чукарка: 
            - за всички жилищни имоти и нежилищни имоти на граждани: 13,20 %о; 
            - за нежилищни имоти на юридически лица: 12 %о; 
    - В началото на 2015 г. какво трябва да знаят гражданите, на които предстои да плащат такси и 
местни данъци?  
    - Ще започна първо с информация за патентния данък, тъй като по закон, лицата, които подлежат на 
облагане с този данък трябва до 31 януари да подадат декларация, в която да впишат обстоятелствата, 
свързани с определянето на данъка. Данъкът се заплаща на четири равни вноски, като срокът за внасяне 
на първата вноска /за първото тримесечие/ отново е до 31 януари. Останалите срокове са: за второто 
тримесечие - до 30 април, за третото тримесечие до 31 юли и за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 
Ако патентният данък се заплати изцяло до 31 януари се прави отстъпка от 5 на сто.  
Искам да напомня също и на лицата, предоставящи нощувки, че съгласно ЗМДТ са длъжни отново с срок 
до 30 януари да подадат в отдел „Местни данъци и такси” годишна декларация по образец за облагане с 
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туристически данък за предходната календарна година. Самият туристически данък се внася до 15-то 
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 
Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се 
заплащат на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври, като на предплатилите до 30 април за цялата 
година отново се прави отстъпка от 5 на сто.  
Ще вметна само, че тази година, кампанията за заплащане на местните данъци и такса битови отпадъци 
както в цялата страна, така и на територията на нашата община ще започне по-рано – през първата 
половина на февруари месец. Така гражданите ще имат по-дълъг период от време да заплатят 
задълженията си с отстъпка. 
Накрая искам да коментирам и информацията, която се разпространява по медийното пространство, 
свързана с декларирането на превозните средства след 01.01.2015г. С промените, които се направиха в 
Закона за местните данъци и такси се целеше гражданите да бъдат облекчени и да пестят от времето си с 
по-малко ходене по институциите т.е. след регистрацията на превозните средства в КАТ, да не се налага 
гражданите да ги декларират и в общината. Действително размерът на данъка върху превозните средства 
ще се определя от наши служители въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, които данни ще ни се предоставят ежедневно и 
ежемесечно чрез Министерство на финансите. Но законът предвижда няколко хипотези, съгласно които, 
собствениците на превозни средства задължително трябва да ги декларират в общината, в двумесечен 
срок от придобиването им, а именно:  
1. когато превозното средство е придобито по наследство; 
2. когато превозното средство е собственост на повече от едно лице; 
3. когато собственикът на превозно средство няма постоянен адрес, съответно седалище на територията 
на страната/ в този случай декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното 
средство/; 
4. когато собственикът предявява искане за освобождаване от данък; 
5. когато собственикът предявява искане за ползване на данъчни облекчения и намаляване на данъка.  
  

 

Източник: radiovelikotarnovo.com 
 

Заглавие: Изграждането на регионалното депо за отпадъци ще приключи до 15 октомври 

Линк:  http://radiovelikotarnovo.com/news/11416                                      
 

 

Текст: Изграждането на регионалното депо за отпадъци ще приключи до 15 октомври, когато е крайния 
срок по проекта, даден от Управляващия орган. Това заяви днес кметът на община Велико Търново инж. 
Даниел Панов по повод питане на съветника от БСП Валентин Ламбев. Шест общини участват в 
сдружението, което изгражда депото. Вече има одобрен изпълнител и се работи по довеждащата 
инфраструктура. Всеки месец дейностите се обсъждат на заседание на сдружението, на което присъстват 
кметовете и на шестте общини, подчерта Панов.  
Общинският съвет днес даде съгласие община Велико Търново да вземе заем в размер до 5 млн.лв. по 
ФЛАГ за реализацията на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на 
територията на регион Велико Търново”. Дългът е краткосрочен и ще бъде върнат до 12 месеца от 
получаването му.  

http://radiovelikotarnovo.com/news/11416
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Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Акция срещу битовата престъпност из Оряховско 
Проверени са питейни заведения, МПС, пунктове за изкупуване на метали 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/01/29/296619-aktsia_sreshtu_bitovata_prestupnost_iz_oryahovsko      
 

 

Текст: За времето от 09.00 ч. на 28.01.2015 год. до 08.00ч. на 29.01.2015г., на територията на РУП-Оряхово 
е проведена специализирана операция за противодействие на битовата престъпност в малките населени 
места. Проверени са питейни заведения, МПС, пунктове за изкупуване на метали. 
Няма констатирани нарушения, съобщават от полицията. 

 

 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Задържани за кражба на телефонен кабел в Казанлък 

Линк:  http://www.kazanlak.com/news-17426.html                                  
 

 

Текст: На 28 януари в Районно Управление Полиция – Казанлък е получен сигнал за това, че група лица 
извършват кражба на телефонен кабел, намиращ се до източния вход на гр. Казанлък. Изпратеният на 
място екип установява, че И.М. на 26 години от Казанлък и Р.Р. на 29 години от с. Търничени са направили 
изкоп, след което са опитали да отнемат телефонния кабел. Двамата мъже са задържани в полицейското 
управление за срок до 24 часа. Работата по случая и установяването на цялостната престъпна дейност на 
лицата продължава. 
  
 

 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Спипаха крадец на ел. проводници 
Той е в ареста за 24 часа 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/263148-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html                                   

http://www.pleven.utre.bg/2015/01/29/296619-aktsia_sreshtu_bitovata_prestupnost_iz_oryahovsko
http://www.kazanlak.com/news-17426.html
http://www.novini.bg/news/263148-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/263148-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/263148-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html
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Текст: Задържан е 28-годишен мъж за кражба на ел. проводници от частен дом в село Глуфишево. 
Вчера в 13,25 часа е получено съобщение, че няколко мъже от селото са хванали мъжа в момент 
извършване на кражбата, съобщиха от ОД на МВР Сливен. Той се е опитал да открадне различни по вид 
кабели от имота на 56-годишен мъж от Сливен, когато е бил забелязан от съседи. 
Те са направили са опит да го хванат, но той е успял да избяга и да се укрие. 
Тази сутрин извършителят на деянието е заловен и отведен в РУМВР-Сливен, където е задържан за 24 
часа. 
Срещу него е образувано досъдебно производство. Той е от село Глуфишево, криминално проявен за 
извършване на други кражби. 
 

 
 

http://www.novini.bg/news/262846-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86.html

