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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
Относно: Изменение на Закона за местните данъци и такси 

Дами и господа общински съветници, уважаеми кметове, 

В държавен вестник брой 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закона за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИЗМДТ) приет от Народното събрание 

на 30.07.2020 г. Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с 

Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-124/1З.0З.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването до 13.05.2020 г. бяха въведени строги 

противоепидемични мерки, с които бяха преустановени различни по вид търговски 

дейности. 

В преходните и заключителни разпоредби към ЗИЗМДТ е създаден нов§3 (1) в сила 

от 11.08.2020 г., съгласно който Общинският съвет може да освободи от заплащане на 

такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен 

период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март са преустановили 

стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. 

Съгласно §3 (2) Преустановяването на дейността за съответния период се 

удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин определен 

от общински съвет. 

Облога за 2020 година за цялата такса битови отпадъци на всички юридически лица 

за притежавани от тях недвижими имоти на територията на Община Кайнарджа към 

30.09.2020 г. е 17982,10 лева, сформиран от общо 71 броя данъчнозадължени лица. На 34 

броя задължени лица притежаваните им имоти са жилищни сгради, останалите 37 броя 

юридически лица притежават недвижими имоти различни от жилищни сгради-

селскостопански сгради, търговски сгради и производствени сгради. Съгласно Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община 

Кайнарджа, последно изменена с Решение № 400 по Протокол №59/30.11.2018 г. таксата 

се заплаща за услугите по събирането и извозването на битовите отпадъци, както и за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и за обезвреждане на 

битовите отпадъци в сметищата. Таксата се заплаща от: собственик/собственици на имота, 

ползвател — при учредено вещно право на ползване и концесионер — при предоставяне 

на особено право на ползване-концесия. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

по отделно, както следва: 
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1. за жилищни застроени имоти — 4,0 промила върху данъчната оценка на имота. 

В това число: 

1.1 за сметосъбиране и сметоизвозване — 1,9 промила върху данъчната 

оценка на имота; 

1.2 за поддържане чистотата на територии за обществено ползване — 

1,3 промила върху данъчната оценка на имота; 

1. З за поддържане на депата за отпадъци — 0,8 промила върху данъчната 

оценка на имота. 

2. за нежилищни имоти — 5,0 промила върху данъчната оценка на имота. 

В това число: 

2.1 за сметосъбиране и сметоизвозване- 2,1 промила върху данъчната 

оценка на имота; 

2.2 за поддържане чистотата на територии за обществено ползване — 

2,1 промила върху данъчната оценка на имота; 

2.3 за поддържане на депата за отпадъци — 0,8 промила върху 

данъчната оценка на имота. 

Към 30.09.2020 г. 33 броя предприятия са си погасили изцяло задълженията за такса 

битови отпадъци за 2020 г. Сумата на общата им вноска е 14758,79 лева, с направена 

отстъпка от 314,63 лева. От тази вноска таксата за сметосъбиране и сметоизвозване е 

6063,92 лева. Неплатените задължения на предприятията за 2020 г. са в размер на 2908,68 

лева. Реално задължение за нежилищни имоти е в размер на 2315,33 лева. От тази сума 

размера на таксата битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на 

972,43 лева. 

Съгласно ЗИЗМДТ Общинският съвет е компетентният орган, който може да вземе 

решение за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица 

предприятия, които са преустановили стопанската си дейност, вследствие на 

извънредното положение. 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предлагам на Общински съвет 

Кайнарджа да вземе решение: 

Освобождава или не освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 

услугата по сметосъбиране и сметоизвозване задължените лица предприятия, 

преустановили стопанската си дейност, вследствие на извънредното положение.  

   ЛЮБЕН СИВЕВ 

Кмет на Община Кайнарджа  
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