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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 ПЪРВОМАЙ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

РУЖДИ САЛИМ – ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай,  приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 

28.03.2014 г.на Общински съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет 

град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето 

с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 

323 взето с Протокол № 34 от 31.05.2018г. на Общински съвет град Първомай, изм. и доп. с 

Решение № 391, взето с Протокол № 34 от 28.03.2014 г., изм. и доп. с Решение № 70, взето по 

Протокол №8 от 28.05.2020г.и последно изм. и доп. с Решение № 102, взето по Протокол № 12 

от 30.09.2020г. на Общински съвет - Първомай), са следните: 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава 

наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от 

тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт 

от по-висока степен се прилага по – високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 

от Закона за местните данъци и такси, Общинския съвет с Решение №391 от 28.03.2014г. е 

приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай. 

Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай.  

В сегашния си вид, Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и 

цени на услуги, предоставяни от Община Първомай не урежда такси и цени на услуги по 

издаване на разрешително от кмета на общината за водовземане от води, включително от 



язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от 

находища на минерални води – изключително държавна собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от Общината, нито таксите, които се дължат за 

издаване, продължаване на срока и изменение и/или допълнение на разрешителното и за 

годишна такса, дължаща се за водовземането. 

Принципите, на които се основават таксите в настоящия Проект на Наредбата за 

изменение и допълнение, са регламентирани в чл.192, ал.1 от Закона за водите, както следва: 

възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за 

ресурса. 

В Глава четвърта от Закона за водите е предвидена възможност Кметът на общината да 

издава разрешителни, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, б. „а”, за водовземане от води, включително 

от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от 

находища на минерални води – изключително държавна собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от Общината, за които да се заплащат такси по 

бюджетната сметка на общината, по ред и начин, определени в Глава втора от Тарифата на 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета от Министерския 

съвет.  

С настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай 

се урежда прилагането на Закона за водите, Наредбата за ползването на повърхностните води 

и Тарифите, приети от Министерски съвет във връзка с тях, за да не се избегне колизия при 

прилагането на Наредбата на община Първомай и посочените законови актове от по-висок 

ранг.

В частност, с наредбата се уреждат на местно ниво следните обществени отношения: 

1. Издаването на разрешителни от кмета на общината, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, б. „а”, 

за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – 

публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключително 

държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от 

Общината; 

2. Таксите, които се дължат за издаване, продължаване на срока и изменение и/или 

допълнение на разрешителното; 

3. Годишната такса, дължаща се за водовземане.  

За приемане и прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни 
бюджетни средства, както и човешки ресурс. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите – прецизиране на 

нормативната уредба с местно значение, както и постигане на съответствие с разпоредбите на 

законодателството от по-висок ранг, разширяване на обхвата на наредбата, както и 

актуализиране на нормативната база, отнасяща се до този вид процедура.  

Очакванията са след въвеждане на промените са таксите, които се дължат във връзка с 

процедурата за издаване, продължаване на срока и изменение и/или допълнение на 

разрешително за водовземане и годишната такса за водовземане да бъдат ясно формулирани в 

наредбата на Община Първомай. 

Това ще доведе в цялост да бъдат уредени обществените отношения от местно значение 

и увеличаване приходите в общинския бюджет. 



Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

        С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай

се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Закона за водите, Наредбата за 

ползването на повърхностните води и Тарифите, приети от Министерски съвет във връзка с 

тях, Закона за нормативните актове и Административно процесуалния кодекс и други 

приложими законови разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с 

правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в 

националното законодателство на РБ. Предвид гореизложеното , така представения проект на 

наредба за изменение и допълнение  не противоречи на правото на Европейския съюз 

Проектът на нормативния акт е изработен при зачитане на принципите на 
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност, с което са изпълнени изискванията на чл. 26 от Закона за 
нормативните актове. 

Проектът на нормативния акт е публикуван на интернет страницата на Община 
Първомай на 13.11.2020г. заедно с мотивите, доклада и предварителната оценка на 
въздействието по чл. 20 от ЗНА, с което са изпълнени изискванията на чл.26, ал.3 и 4 от ЗНА.  

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, чл.26 и чл.28 от 
Закона за нормативните актове, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административно-
процесуалния кодекс,  чл.6, ал.1, б. „к”, чл.9 и чл.9в  от Закона за местните данъци и такси,  
във връзка с чл.  52, ал. 1, т. 3 и чл. 194, ал. 1 от Закона за водите,  чл.2 от Наредбата за 
ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., Глава втора и чл. 
22, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, 
приета с ПМС № 383 от 29.12.2016г. и чл. 8, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3, т. 2, б. „б” от Тарифа за 
таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с 
ПМС № 136 от 13.05.2011г., Ви моля да приемете следното

РЕШЕНИЕ: 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, 
със следното съдържание: 

§1. В Глава втора, Раздел VIII „Други местни такси, определени със закон” се 

създават нови чл.47а, чл.47б и чл.47в, със следния текст: 

„Чл.47а. (1) Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или 
отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.

(2) Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен: 
1. на физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен 

в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно 
водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него 
повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за 
отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен 



енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с 
температура до 20 °С, с изключение на минералните води; 

2. за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия 
по реда на Закона за защита при бедствия; 

3. за дейности по развитие, модернизиране или технологично обновяване на 
съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително за 
водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя въздействието, 
разрешено с издаденото разрешително или за ползване на повърхностни води чрез поставяне 
на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, 
когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток 
след използването не влияе върху качеството на водите; 

(3) За издаване на разрешителни от кмета на общината, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, б. „а” от 
Закона за водите, за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и 
минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – 
изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и 
ползване от Общината, се заплащат такси. 

(4) За издаване на разрешителни за водовземане от води, включително от язовири и 
микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на 
минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно 
за управление и ползване от Общината, се събира такса в размер на 250,00лв.: 

(5) За продължаване срока на разрешително по ал.2 се събира такса в размер на 100,00лв. 
(6) За изменение и/или допълнение на разрешително за извършване на дейност по ал.2 се 

събира такса в размер на 130,00лева. 
Чл.47б (1) За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални 

води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – 
изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и 
ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на общината по ред и начин, 
определени в Глава втора от Тарифата на таксите за водовземане, за ползване на воден обект 
и за замърсяване, приета от Министерския съвет (Приложение № 6 към Наредбата).

(2) Таксата по ал. 1 е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година. 
При всяко плащане, копие от платежния документ се изпраща на кмета на община Първомай, 
чрез Звено "Местни данъци и такси" и на съответната басейнова дирекция на хартиен носител 
или по електронен път на посочен на интернет страницата на басейновата дирекция 
електронен адрес. 

(3) Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни 
заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, 
продължаване на срока или преиздаване на разрешителното. 

Чл.47в Община Първомай се освобождава от заплащане на такси по чл.47а и чл.47б. 

§2. Създава се ново Приложение № 6 – „Тарифа за таксите за водовземане”, със 

следното съдържание: 

„Чл.1(1) Таксата за водовземане от подземни, включително минерални води, и от 
повърхностни води, освен в случаите на водовземане с цел електропроизводство от 
водноелектрическа централа (ВЕЦ), се определят на базата на отнетия годишен воден обем, 
целта на ползване на отнетата вода и съответните норми за водопотребление, съгласно 
Наредба за нормите за водопотребление. 

(2) Таксите за водовземане от повърхностни води се определят по следната формула: 

Т = Е x W, 

където: 



Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.; 
Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана 

отнетата вода, съгласно таблица №1 - в лв./куб. м; 
W - размерът на отнетия годишен воден обем - за повърхностни и подземни води, в куб. 

м; размерът на разрешения годишен воден обем - за минерални води, в куб. м. 
(2) При самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения) таксата 

за водовземане по ал. 1 се умножава с корекционен коефициент К1 = 1,001.

Чл.2 (1) Единичният размер на таксата за водовземане от повърхностни води се определя 
съгласно следната таблица: 

Таблица №1 

№ 
по 
ред

Цел на ползване на отнетата вода Единичен размер на таксата – Е  
(в лв./куб.м) в сила от: 

01.01.2019г. 01.01.2021г. 

1. Обществено питейно-битово водоснабдяване 0,02 0,02

2. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 
когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,02 0,03

3. Обществено водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури 

0,0013 0,0015

4. Самостоятелно водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури 

0,0019 0,0023

5. Водоснабдяване за животновъдство 0,006 0,008

6. Водоснабдяване за аквакултури 0,002 0,003

7. Водоснабдяване за охлаждане на производствени 
машини и съоръжения в процеса на работата им 

0,0003 0,0003

8. Промишлено водоснабдяване 0,045 0,05

9. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 
когато отнетата вода се ползва с цел производство на 
храни, лекарствени или козметични продукти 

0,045 0,05

10. Изкуствено подхранване на подземни води 0,0005 0,0005

11. Водоснабдяване за други цели 0,092 0,105

(2) Единичният размер на таксата за водовземане от подземни води се определя съгласно 
следната таблица: 

№ 
по 
ред

Цел на ползване на отнетата вода Единичен размер на таксата – Е  
(в лв./куб.м) в сила от:

01.01.2019г. 01.01.2021г. 

1. Обществено питейно-битово водоснабдяване 0,02 0,02

2. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 
когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

0,09 0,11

3. Обществено водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури 

0,013 0,015

4. Самостоятелно водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури 

0,0186 0,0229

5. Водоснабдяване за животновъдство и аквакултури 0,06 0,08



№ 
по 
ред

Цел на ползване на отнетата вода Единичен размер на таксата – Е  
(в лв./куб.м) в сила от:

01.01.2019г. 01.01.2021г. 

6. Охлаждане на производствени машини и съоръжения 
в процеса на работата им 

0,0008 0,0008

7. Промишлено водоснабдяване 0,08 0,09

8. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 
когато отнетата вода се ползва с цел производство на 
храни, лекарствени или козметични продукти 

0,08 0,09

9. Водоснабдяване за други цели 0,233 0,270

(3) Когато водовземането е за напояване, единичният размер на таксата се умножава, 
както следва: 

1. когато отнетият обем вода е по-малък от или е равен на обема вода, изчислен по 
съответните норми за водопотребление, определени с Наредбата за нормите за 
водопотребление, за съответните култури - по 0,7; 

2. когато отнетият обем вода е по-голям от обема вода, изчислен по съответните 
норми на водопотребление, определени с Наредбата за нормите за водопотребление, за 
съответните култури - по 1,3. 

(4) Когато водоползвателят е регистриран по Схема на Общността за управление по 
околна среда и одит (EMAS), единичният размер на таксата за водовземане се умножава по 
0,7.

(5) Когато водоползвателят притежава разрешително по глава седма, раздел II от ЗООС 
и е изпълнил всички условия в разрешителното, единичният размер на таксата за водовземане 
се умножава по 0,7. 

(6) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя 
съгласно следната таблица: 

№ по 
ред 

Цел на използване на минералната 
вода 

Размер на таксата - Е (в лв./куб. м) 

t < 30 °С 30 °С < t < 50 
°С 

t > 50 °С 

1. Питейно-битово водоснабдяване 0,031 0,030 0,029

2. Лечебни цели в специализирани 
болници за лечение и рехабилитация

0,04 0,045 0,05

3. Всички други цели 0,15 0,35 0,50

(7) Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане по ал. 1, 2 
или 6 и не са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване 
на ползваните количества за отделните цели, таксата се определя върху цялото ползвано 
количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок единичен размер. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

(приета с Рeшение № ___  по Протокол № ___  от ______2020 г. на Общинския съвет на 

община Първомай) 



§3.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

приета с Рeшение № ______ по Протокол № ______ от _______2020 г. на Общински съвет – 

Първомай влиза в сила от датата на  нейното разгласяване, чрез публикуване на официалния 

сайт на Община Първомай, а именно - _______2020г. 

§4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай. 

Мотиви: Мотивите за приемане на настоящия проект на наредба са свързани с 

обстоятелството да се прецизират разпоредбите, относно администриране на таксите, 

дължащи се за водовземане и да се регулират адекватни финансови постъпления от издаването 

на разрешителни от кмета на общината за това.  

С предлаганите промени в проекта за изменение и допълнение на наредбата, 

предоставяни от Община Първомай, ще се разшири обхватът на същата, с което ще се постигне 

по - пълно и качествено обслужване на лицата, които се ползват от разпоредбите й. 

     Приложения:  
1.Доклад относно необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай;

2.Мотиви;  
3. Предварителна оценка на въздействието;  
4.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай;  
5.Протокол удостоверяващ датата на публикацията на Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай;  

6. Справка за постъпили /  непостъпили възражения, предложения и становища;  

РУЖДИ САЛИМ 
Заместник кмет на община Първомай 


