
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Вносител: Кмет на община Първомай  Проект!

Съгласно чл. 26, ал. 4 предл. второ от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 14 дни, Община Първомай чрез настоящото публикуване 

за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес 

obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, ул.”Братя 

Миладинови - юг” №50. 

МОТИВИ: 

Причини, 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 и 

последно изм. и доп. с Решение № 323 на Общински съвет град Първомай, прието на 

31.05.2018г. по Протокол № 34).

I. 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, са следните: 

 Предложения за изменение във връзка с новоприети нормативни документи, както и 
изменения, произтичащи от промяна на законови норми от по-висока степен; 

Приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. (обн. ДВ бр.24 извънреден от 
24.03.2020 год.), в сила от 24.03.2020 г., изменен и допълнен  ДВ бр. 34 от 9.04.2020 г., в 
сила от 9.04.2020 г., прави редица промени в нормативни актове, един от които е Законът за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), респективно на подзаконово ниво, промените намират 
отражение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай. 

1. Законът предвижда удължаване до 30 юни на срока за ползване на отстъпка 5 
на сто при заплащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка 
върху превозните средства за цялата година. Предвид обстоятелството, че в съответствие с 
определените в ЗМДТ срокове за заплащане на данъка върху недвижими имоти се заплаща и 
таксата за битови отпадъци, се налага да бъде извършено изменение в Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от 
Община Първомай (НОАМТЦУОП).  

Към момента действащата разпоредба на чл. 21 от НОАМТЦУОП гласи следното: 
Чл. 21. (1) Таксата се заплаща в съответствие със сроковете, определени в 

ЗМДТ за заплащане на данъка върху недвижимите имоти. 
 (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. 
 (3) Таксата по чл. 20 ал. 1 т.4 се заплаща до края на месец април всяка година, 



а за подписаните договори след този срок, до 2 месеца след подписването им, 
пропорционално на периода на ползване през годината. 

Сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти са определени в 
разпоредбата на чл. 28 от ЗМДТ, последно изм.с ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., 
която гласи: 

(1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 102 от 2000 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 
1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се 
плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 
която е дължим. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от 
1.01.2015 г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

Съгласно разпоредбата на §26 от Закона за мерките и действията по време на извън-
редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.: 

„§ 26. През 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 
юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните 
средства за цялата година.” 
           Предвид изложеното, предлагам да бъде извършено изменение в Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Първомай, чрез допълване на текстовото ѝ съдържание с нова разпоредба, с цел 
привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с § 26 от приетия и публикуван в 
ДВ, бр.28 от 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в сила от 
24.03.2020 г.  

Предвид настоящата ситуация, в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай,  глава втора 
„Местни такси “, Раздел I „Такса битови отпадъци“, в чл. 21, ще се добави нова алинея 4, 
със следното съдържание: 

„(4) През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за 
битови отпадъци за цялата година.“ 

 Предвид Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и обявеното извънредно 
положение, считам че следва за 2020 г. да се предвиди възможност за лицата, които ще 
предплатят ТБО за текущата година в срок до 30 юни да използват предвидената в чл.21, 
ал.2 от Наредбата отстъпка. По този начин, с въвеждането на нова алинея 4 срокът за 
възползване от въведената отстъпка за 2020 г., ще се синхронизира със срока за възползване 
от отстъпката за данъка върху недвижимите имоти, както и върху данъка върху превозните 
средства. От друга страна това би представлявало и вид облекчение за задължените лица. 
         Резултата, който се очаква от прилагането на разпоредбата ще бъде еднократен,
доколкото действието й ще бъде ограничено единствено за 2020 г. и то за месеците май и 
юни. С допълнението на Наредбата се дава възможност за ползване на отстъпка от 
заплащане на ТБО за 2020 г. през по-голям период от време в сравнение с определения в 
Наредбата срок – до 30 април, за използване на отстъпката. 

Принцип на необходимост – Със свое Решение от 13 март 2020 г. Народното 
събрание на Република България, на основание чл.84, т.12 от Конституцията, обяви 
извънредно положение. Приетият и публикуван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. Закон за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. има за цел да уреди извънредните мерки на 
територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване 
последиците от разпространението на заразата с вируса на COVID – 19 за времето от 13 
март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. Приетият Закон и неговите 



изменения и допълнения прави редица промени в нормативни актове, което налага 
изменението и на редица подзаконови нормативни актове, един от които е и Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от 
Община Първомай.

Принцип на обоснованост–Привеждане на нормативната база на община Първомай в 
съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с цел да се избегне евентуална 
колизия между текстовете на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай и Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси. 

Осигуряване на законосъобразен административен процес по администрирането и 
събирането на таксата за битови отпадъци на данъчнозадължените лица в община Първомай. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 
предварителните оценки на въздействието на проекта на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай са публикувани на интернет страницата на 
община Първомай за навременно информиране и предоставяне на становища и предложения 
от заинтересованите групи.

Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай с мотивите, чрез интернет страницата на община 
Първомай, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети 
предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения.  

Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предоставянето и 
администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска 
администрация, при спазване на изискванията на наредбата.  

II. Цел на Наредбата 

Целта на приемането на настоящите промени е необходимостта от привеждане на 
Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен. 

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 
предвид извънредното положение се цели да бъде в полза на физически и юридически лица, с 
оглед по-пълно задоволяване на обществените потребности. 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

За прилагане на измененията и допълненията в Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай 
не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

IV. Очаквани резултати 

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, разширяване на съществуващите и създаване на 
нови услуги.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

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 местните данъци и такси, 
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. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) са извършени 
предварителни частични оценки на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен 
акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай е публикуван на официалната страница на община 
Първомай на 14.04.2020г. 

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената 
консултация. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за 
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3,
е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в 
мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, 
но не по-кратък от 14 дни.“. На основание разпоредбата на чл. 84 от Конституцията на 
Република България Народното събрание на Република България обяви на 13.03.2020 г. 
извънредно положение на територията на страната във връзка с разпространението на 
Ковид-19 (COVID-19). Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на Република 
България в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със 
Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република България. В тази 
връзка бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 
г.). Предвид обявеното извънредно положение и сложната епидемиологична обстановка 
както в България, така и в световен мащаб, считам, че е налице изключителен случай, 
съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА, и е наложително и целесъобразно срокът за 
провеждане на обществени консултации за приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай да бъде определен на 14 дни.

В рамките на законовия 14 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети 
предвид предложенията и становищата по проекта на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай, като същите ще бъдат публикувани на интернет 
страницата на община Първомай в предвидения от закона срок. Публикуваната справка ще 
отразява постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения, като 
същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на Общински съвет – 
Първомай.  

Правни основания: чл.60, ал.1 и чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република 
България, чл. 21, ал. 1,  т. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА, ,чл. 6, ал. 1, б. „а“ във връзка с чл. 69, ал. 1 
и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 8, чл.11, ал.3, чл. 14, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 19, чл. 20, чл.26 и 
чл.28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77и чл. 79 АПК. 

Фактически основания: привеждане на нормативната база на община Първомай в 
съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и 
такси, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Закона за местните данъци и такси и 
осигуряването на законосъобразен административен процес по администрирането и събирането 
на таксата за битови отпадъци на данъчнозадължените лица в Община Първомай, с цел 
задоволяване на обществените потребности предвид обявеното извънредно положение. 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Приема 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 и последно изм. и доп. с Решение № 323 на 
Общински съвет град Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34), както следва: 

§1. В глава втора „Местни такси “, Раздел I „Такса битови отпадъци“, в чл. 21, се правят 
следните изменения и допълнения, като се добавя нова ал. 4, със следното съдържание:  

„(4) През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за 
битови отпадъци за цялата година.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2. 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, влиза в сила от  24.03.2020 г., датата на обнародване в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. 
на  Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 
Кмет на Община Първомай 


