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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 402 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с 

Протокол № 44 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 6/20.02.2008 г., за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Николаево в частта й относно: Годишния 

размер на данък недвижими имоти 

 

Мотиви: 
От няколко години насам, събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за 

покриване разходите по сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата 

на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на 

Община Николаево. Отделно от това, от 2023 г. доплащането за претоварната станция 

за събиране на отпадъци в Община Гурково, която се налага да ползваме, поради липса 

на такава на територията на нашата община, е в размер на 95 лв., за всеки тон 

изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, тротоари, площади, алеи, 

паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на 

Община Николаево.  

Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община 

Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.  

При направените разчети се достигна до извода, че е наложително и Наредба № 

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

територията на Община Николаево да бъде изменена и допълнена.  

По отношение целта на предлаганото изменение - този начин, с приемането на 

настоящия проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, ще бъдат 

събрани необходимите средства за извършваните съответните услуги.  

Относно финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата 

наредба - за прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и 

други средства.  

Относно очакваните резултати от прилагането на акта - С приемането на 

настоящия проект на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и Решението за 

изменение на Такса битови отпадъци за Юридически и Физически лица за 2023 г., да 

планира очакваното осигуряване на средства за извършваните услуги.  

Предлаганият проект не е в противоречие с правото на Европейския съюз. 

Проектът е обявен публично по надлежния ред, за обществено обсъждане, като 

обществената консултация на настоящия проект изтича на 21.10.2022 г. В така 

обявения срок не са постъпили предложения. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и 

чл. 9 и във вр. чл. 22 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет Николаево  
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Р Е Ш И: 

 

 

1.Изменя текста на чл. 15 от Наредба № 6 за определяне на местните данъци на 

територията на Община Николаево, относно определяне на годишния размер на данъка 

върху недвижимите имоти за физически и юридически лица за 2023 година на Община 

Николаево както следва:  

 

„чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 

3.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 8, 

„против” – 4, „въздържали се” – 1. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


