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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 277 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 15/29.12.2020 г. 
 

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 12, чл. 4, ал. 1 и чл. 

93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация във 

връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и Докладна записка с вх. № 371 от 

14.12.2020 г. след проведено поименно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 4 (четири) 

гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, област Русе, както следва: 

В Раздел II „Такса битови отпадъци“ се правят следните изменения: 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране; 

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в общината.“ 

2. В алинея 2, точки 1, 2 и 3 се изменят така: 

„1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения 

за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на 

битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона 

за управление на отпадъците - за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 1; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации 

или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по 

чл. 11, ал. 1, т. 2; 



3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за 

обществено ползване - за услугата по чл. 11, ал. 1, т. 3.“ 

3. В алинея 3 думите „в срок до 31.12. на предходната година“ се заменят с „преди 

изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“ и се създава второ 

изречение: „В случай че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 

25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 

15-ти януари.“ 

§ 2. В член 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е, както следва: 

 

§ 3. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. Такса по чл. Такса по чл. 

  11, ал. 2, т. 1 от 11, ал. 2, т. 2 от 11, ал. 2, т. 3 
  Наредбата Наредбата от Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 

 1, т. 1 от ДР на ЗМДТ данъчната данъчната данъчната 
  оценка на оценка на оценка на 

  недвижимите недвижимите недвижимите 

  имоти на имоти на имоти на 
  предприятията, предприятията, предприятията, 

  определена по определена по определена по 

  реда на чл. 21 от реда на чл. 21 от реда на чл. 21 
  Закона за Закона за от Закона за 

  местните местните местните 

  данъци и такси данъци и такси данъци и такси 
  (ЗМДТ) (ЗМДТ) (ЗМДТ) 

2. За имотите на жителите в град 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 

 Две могили данъчната данъчната данъчната 

  оценка оценка оценка 
3. За имотите на жителите в 2,9 %о върху 3,5 %о върху 5,1 %о върху 

 селата Батишница, Бъзовец,  данъчната данъчната данъчната 
 

Чилнов, Баниска, Помен, 

Могилино, Кацелово, Каран 

Върбовка, Острица, Широково, 

оценка оценка оценка 

 


