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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 423 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с 

Протокол № 46 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, касаещ срока за влизане в сила разпоредбата на чл. 

14а, ал. 1 от наредбата, с оглед разпоредбата на чл. 9 от ЗМДТ. 

 
Мотиви: 

С Преходните и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 

последиците (ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) - текста на § 15., се 

направиха изменения в Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: „г) в § 21 думите „1 

януари 2022 г." се заменят с „1 януари на втората година, следваща публикуването на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2021 г.". Така извършената промяна касае влизането в сила на приетото изменение 

текста на чл.14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на Община Николаево. Публикуването на резултатите от 

преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., бе 

направено от НСИ през настоящата 2022 г. Поради това, определения срок - „1 януари 

на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.", налага изменение 

на приетия текст, относно влизането в сила на изменението на чл. 14а, ал. 1 от Наредба 

№ 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община 

Николаево, като същият следва да се изменя така: „Влиза в сила от 01.01.2024 г.“  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци такси и §5 от Закона за 

изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Общински съвет 

Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Чл.14а, ал.1, т. 1 /Изм. с Реш. №374/28.02.2019 г. / Отпада текста „Влиза в сила 

от 01.01.2022 г.  

 

II. Чл.14а, ал.1, т. 1 се изменя така: Влиза в сила от 01.01.2024 г.  

„Размерът на таксата се определя, както следва”: 

 

1. „Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци” 

 

2. „Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, 

размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху 

основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на 

недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”. 
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 3. „При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите 

отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т.1,2,3 от ЗМДТ”. 

 

 4. „Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет”. 

 

 

 

 

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

„против” – няма, „въздържали се” – няма 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


