
  

 

 

 

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  

 

    Днес, 21.07.2022г. в гр. Първомай, долуподписаните: 

инж. Дияна Иванова  - гл. експерт „Информационно обслужване, компютърни системи и защита на личните данни”; 

Златка Димитрова – началник отдел „Административно обслужване”; 

Ангел Калинов – юрисконсулт в Отдел ПО към Дирекция ФАПО; 

съставихме настоящата справка за следното: 

 В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 предл. второ от Закона за нормативните актове, на 20.06.2022 г. на интернет страницата на Община 

Първомай на адрес: https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикуван 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на Наредбата. 

  Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, изтече на 20.07.2022г.  

   С настоящето удостоверяваме, че на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили предложения, възражения и становища от 

граждани и други заинтересовани лица, но в деловодството на Общинска администрация Първомай в 30 – дневния срок за даване от 

заинтересованите лица на своите предложения, възражения и становища по предоставения проект, е постъпило Предложение вх. № 95-00-

150/18.07.2022г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-105/18.07.2022г. по регистъра на Общински съвет за изменение и допълнение 

към Проекта за Наредбата от заинтересовани лица. 

 

 

 

 

 
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50 
ТЕЛ.:0336/2201, 2139; ФАКС:0336/2872 

 

Е:mail obaparv@parvomai.bg 
http://www.parvomai.bg/ 

https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове
mailto:obaparv@parvomai.bg


СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКАТОВЕ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ ПРИ 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, 

ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 20.06.2022г. 

ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ / 

ОРГАН НА 

МЕСТНО 

САМОУПРАВЛ

ЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ СТАНОВИЩЕ ПРИЕМА / НЕ 

ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИ

ЕТО 

 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет 

страницата на 

община Първомай 

на адрес: 

https://www.parvo

mai.bg/общински-

съвет/нормативна-

база/проекти-за-

изменение-на-

нормативни-

актове и в 

деловодството на 

Общинска 

администрация 

гр.Първомай  

Предложение вх.№95-00-150/18.07.2022г. по регистъра на 

Община Първомай и с вх.№53-0-105/18.07.2022г. по 

регистъра на Общински съвет 

 

1. Промяна на чл.16, ал.2 от Наредбата в частта на 

посочения краен срок, а именно – 30 октомври да се поправи 

на 31 октомври, с което чл.16, ал.2 придобива следния вид: 

“Чл.16, ал.2. Границите на районите и видът на 

предлаганите услуги по ал.1 в съответния район, както и 

честотата на сметоизвозването се определят със заповед 

на Кмета на Община Първомай и се обявяват публично до 

31 октомври на предходната година.” 

 

2. В чл.18, ал.2 т.2 и т.3 изразът „предприятия” да се 

допълни с „по смисъла на Закона за счетоводството”, с което 

чл.18, ал.2 т.2 и т.3 придобиват следния вид: 

„чл.18, ал.2, т.2 за жилищни имоти на предприятия 

по смисъла на Закона за счетоводството – 

пропорционално на данъчната оценка на имота; 

чл.18, ал.2, т.3 за нежилищни имоти на предприятия 

по смисъла на Закона за счетоводството – 

пропорционално на по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка;” 

3. Чл.20, ал.1, т.4 се изменя, като придобива следния 

 

Приема се 

подаденото 

Предложение в 

цялост. 

Настоящето предложение за 

изменение и допълнение към 

проекта на Наредбата за 

определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай, 

обявена на 20.06.2022г. се налага с 

оглед долуизложените мотиви:   

 

Относно Т.1  

Установен пропуск за 

актуализиране на текста на тази 

разпоредба в съответствие с текста 

на чл.63, ал.2 от Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ), който 

гласи: „Видът на предлаганите 

услуги по чл. 62 на територията на 

общината, както и честотата на 

събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци се определят 

със заповед на кмета на общината 

и се обявяват публично до 31 

октомври на предходната година.”. 
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https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове
https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове


вид:  

„чл.20, ал.1, т.4 За отдадени под наем общински 

имоти, наемателят заплаща на Община Първомай сума 

за такса битови отпадъци, както следва: 

- За имоти, които са отдадени изцяло под наем, 

наемателят заплаща пълния размер на таксата битов 

отпадък, определена с чл.18 от настоящата Наредба; 

- За отдадени под наем части от имоти, 

наемателят заплаща такса битови отпадъци 

съответстваща на наетата площ и определена по реда на 

чл.18 от настоящата Наредба“. 
 
4. Допълнение на текста на чл.24 чрез създаване на 

изречение второ „Поземлените имоти, върху които са 

построени, гореспоменатите молитвени домове, храмове и 

манастири, следва също да се освободят от заплащане на 

такса битов отпадък при условие, че имотите не се ползват 

със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна 

дейност.”, с което текста на чл.24 придобива следния вид: 
„Чл. 24. Не се събира такса за битови отпадъци за 

услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и 

манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 

законно регистрираните вероизповедания в страната. 

Поземлените имоти, върху които са построени, 

гореспоменатите молитвени домове, храмове и 

манастири, следва също да се освободят от заплащане на 

такса битов отпадък при условие, че имотите не се 

ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им 

богослужебна дейност.” 

5. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, 

детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и 

други общински социални услуги“, се добавят нови чл. 34а и 

чл. 34б, както следва: 

„Чл. 34а. За ползване на лагери от ученици, се 

заплаща такса на ден, в размер определен от Общинския 

съвет на община Първомай, съгласно чл. 7, 8 и 9 от ЗМДТ. 

 

Относно Т.2  

Допълнението е съобразено с 

необходимостта от по-ясно 

прилагане на израза „предприятия” 

и с цел правилно определяне на 

подобен вид данъчно задължени 

лица. 

 

Относно Т.3  

Установена необходимост от 

промяна и допълнение на текста в 

съответствие с текста на чл.67, ал.1 

от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ), който гласи: 

„Размерът на таксата за битови 

отпадъци за всяко задължено лице 

се определя за календарна година 

при спазване на принципа за 

понасяне на разходите от 

причинителя или притежателя на 

отпадъците.” 

 

Относно Т.4  

Установен пропуск да бъде 

актуализиран текста на тази 

разпоредба в съответствие с текста 

на чл.71а, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ), 

който гласи: „Освобождаването по 

ал.1 е при условие, че имотите не се 

ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им 

богослужебна дейност”. 

 

Относно Т.5  

Предложението се налага с оглед 

отстраняване на колизията между 

подзаконовия нормативен акт и 



Чл. 34б. Учениците, които ползват общежития, 

заплащат месечна такса, в размер определен от 

Общинския съвет от община Първомай, съгласно чл. 7, 8 и 

9 от ЗМДТ.“ 

 

6. Допълнение и изменение в частта на Глава Втора 

„МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел VIІІ „Други местни такси, 

определени със закон”, в чл.47а, чл.47б и чл.47в, промените 

се изразяват в следното: 
- Чл.47а, ал.1 се отменя, а досегашните ал.3-6 се 

изменят и стават ал.1, като чл.47а, ал.1 придобива следния 

вид:  

„Чл.47а (1) За издаване, продължаване на срока и 

изменение и/или допълнение 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, както следва: 

а) За издаване на разрешително - 250,00 лв. 

б) За продължаване срока на разрешително - 100,00 лв. 

в) За изменение и/или допълнение на разрешително - 

130,00 лв. 

д) За продължаване и изменение/допълнение 

едновременно – 230,00 лв.” 

 

- Чл.47а, ал.2 се отменя, а досегашната ал.1 на чл.47б 

става ал.2, като чл.47а, ал.2 придобива следния вид:  

„Чл.47а (2) 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 

закона, и ще доведе до 

актуализирането му в съответствие 

с актовете от по-висока степен. 

 

Относно Т.6  

С предложените промени се урежда 

администрирането на таксите за 

разрешителни по чл.52, ал.1, т.3, б. 

„а” или „б” от Закона за водите за 

водовземане и ползване на водни 

обекти. Самите такси са фиксирани 

в Тарифата на таксите за 

водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване, приета от 

Министерския съвет. 

 

Относно Т.7  

Предвид Проект за нова Наредба за 

реда за спиране, престой и 

паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община 

Първомай, в който се предвижда 

безплатно паркиране на 

електромобили в зоните за 

кратковременно платено паркиране 

на територията на общината, е 

необходимо да се въведе цена за 

предоставяне на услугата за 

издаване на стикер, като тя ще се 

заплаща еднократно при издаването 

му и е определена с цел покриване 

разходите на администрацията по 

поръчката и изработката на самите 

стикери.  

 

 



водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, 

приета от Министерския съвет (Приложение № 6 към 

Наредбата).” 

- Чл.47а, ал. 3-6 се отменят. 
 

- Чл.47б, ал.1 се изменя, като придобива следния вид:  

„Чл.47б (1) За издаване, продължаване на срока и 

изменение и/или допълнение на разрешителни от кмета на 

общината, съгласно чл.52, ал.1, т.3, б.„б” от Закона за 

водите, за ползване на водни обекти - публична общинска 

собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, 

ал.1, т.3 от ЗВ, се заплащат такси, както следва: 

а) За издаване на разрешително - 250,00 лв. 

б) За продължаване срока на разрешително - 100,00 лв. 

в) За изменение и/или допълнение на разрешително - 

130,00 лв. 

д) За продължаване и изменение/допълнение 

едновременно – 230,00 лв.” 

 

- Чл.47б, ал.2 се изменя, като придобива следния вид: 

„Чл.47а (2) За ползване на водни обекти - публична 

общинска собственост, с изключение на разрешителните 

по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ, се заплаща такса по 

бюджетната сметка на общината по ред и начин, 

определени в Глава трета от Тарифата на таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, 

приета от Министерския съвет.” 

- Чл.47б, ал.3 се отменя. 
 

- В чл.47в, досегашният текст става ал.1 и се създават 

нови алинеи 2 и 3, като чл.47в придобива следния вид: 

„чл.47 (1) Община Първомай се освобождава от 

заплащане на такси по чл.47а и чл.47б. 

(2) Таксите по чл.47а, ал.1 и чл.47б, ал.1 се събират 

при предявяване на искането за предоставяне на услугата. 

При прекратяване на започнала процедура внесената 

Относно Т.8  

Предложеното допълнение е с цел 

осигуряване на възможност на 

служителите от Общинска 

администрация гр.Първомай да 

изготвят и сключат анекси по вече 

съществуващи договори за 

предоставяне на тези права, както и 

да бъде извършено преизчисление 

на дължимите такси по тях. 



такса не се възстановява. При внесена такса и 

необходимост от отстраняване на нередности и/или 

предоставяне на допълнителна информация нова такса не 

се заплаща. 

(3) Таксите по чл.47а, ал.2 и чл.47б, ал.2 са годишни 

и се заплащат не по-късно от 31 март на следващата 

година. При всяко плащане, копие от платежния 

документ се изпраща на кмета на община Първомай, чрез 

Отдел "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.” 

 

7. В Глава Трета „Цени на услуги и права, 

предоставяни от общината по чл. 6 , ал. 2 и ал.3 от ЗМДТ” в 

чл.57 т.24 и т.25 от Проекта на НИД на НОАМТЦУ да станат 

т.25 и т.26 и да се създаде следната нова услуга и цена като 

т.24: 

- Чл.57, т.24 - Издаване на стикер за безплатно 

паркиране на електромобил – 20.00 лв.; 

С тези промени чл. 57, в тази си част, придобива 

следния вид: 

№ ВИД НА УСЛУГА Цена /в лева/ 

24 Издаване на стикер за 

безплатно паркиране на 

електромобил  

20.00 

25 За включване към 

електрозахранващо табло, 

собственост на Община 

Първомай (Изм. – Решение 

№ 323/31.05.2018г. на ОбС 

Първомай) 

35.00 

 

26 

Връчване на физически и 

юридически лица на покани 

и други документи, 

издадени от частни съдебни 

15 лв. на документ 

Забележка: Под 

документ се счита - 

Покана за доброволно 



изпълнители изпълнение, 

обявление, 

уведомление и други 

по ЗЧСИ. 

 

8. Да се измени §1 от Предходни и заключителни 

разпоредби на проекта на НИД НОАМТЦУ, като накрая се 

добави „ с изключение на измененията в чл.27, ал.4, т.1. т.2 и 

т.3 от Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”,  Раздел ІІ „Такса за 

ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични платна”, които влизат в сила, считано от 01.10.2022г.”, 

като същият да придобие следния вид: 

„§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администриране на месните такси и цени 

на услуги на територията на Община Първомай, е приета 

с Решение № …….. по Протокол № ….. от ………… г. на 

Общински съвет на община Първомай и влиза в сила от 

датата на публикуването й на официалния сайт на община 

Първомай, а именно __________г., с изключение на 

измененията в чл.27, ал.4, т.1. т.2 и т.3 от Глава Втора 

„МЕСТНИ ТАКСИ”,  Раздел ІІ „Такса за ползване на 

пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични 

платна”, които влизат в сила, считано от 01.10.2022г..” 

 

Приложение: Предложение вх. № 95-00-150/18.07.2022г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-105/18.07.2022г. по регистъра на 

Общински съвет. 

 

Изготвили: 

 

инж. Дияна Иванова  -  _____/П/______         

Златка Димитрова  - _____/П/____        

Ангел Калинов  -  ____/П______ 


