
ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Банско, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се 

провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица,  

ОБЯВЯВА 

публично обсъждане на проект на „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на Община Банско” 

 

МОТИВИ 

За приемане на нова „Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 

Банско” (Наредбата) 

 

            І. Причини, налагащи приемането на нова Наредба 

Действащата към момента „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията 

на Община Банско” е приета на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси с Решение № 363 по Протокол №19/20.12.2012г. на Общински съвет 

Банско. Направена промяна с Решение №422, по Протокол №22 от проведено на 

29.03.2013г. заседание на Общински съвет-Банско. Направена промяна с 

Решение №583, по Протокол №31 от проведено на 26.09.2013г. заседание на 

Общински съвет-Банско. Направена промяна с Решение №639 по Протокол №36 

от проведено на 19.12.2013г. заседание на Общински съвет-Банско. Направена 

промяна с Решение №781 по Протокол №43 от проведено на 24.07.2014г. 

заседание на Общински съвет-Банско. Направена промяна с Решение №876, 

Решение №877 и Решение №878 по Протокол №47 от проведено на 22.12.2014г. 

заседание на Общински съвет-Банско. Направена промяна с Решение № 

57/21.12.2015г. на Общински съвет – Банско. Направена промяна с Решение 

№121 по Протокол №6/29.01.2016г. на Общински съвет – Банско. Направена 

промяна с Решение №312 по Протокол №18/28.12.2016г. на Общински съвет – 

Банско. Направена промяна с Решение №444 по Протокол №24/29.06.2017г. на 

Общински съвет – Банско. Направена промяна с Решение №493 по Протокол 

№26/31.08.2017г. на Общински съвет – Банско. Направена промяна с Решение 

№566 по Протокол №30/28.11.2017г. на Общински съвет-Банско. Направена 

промяна с Решение №580 по Протокол №31/21.12.2017г. на Общински съвет-

Банско. Направена промяна с Решение №660 по Протокол №34/22.03.2018г. на 

Общински съвет-Банско. Направена промяна с Решение №881 по Протокол 

№45/27.12.2018г. на Общински съвет – Банско. Направена промяна въз основа 

на Решение №269/14.02.2020г. на Административен съд - Благоевград. 

Направена промяна с Решение №120/28.05.2020г. по Протокол №10/28.05.2020г. 



на Общински съвет – Банско. Направена промяна с Решение №156/30.06.2020г. 

по Протокол №12/30.06.2020г. на Общински съвет – Банско.  

Предвид многократните изменения на сега действащата Наредба, както и 

измененията в нормативните актове, регулиращи обществените отношения по 

определяне и администриране на местните такси и цени на предлаганите услуги 

– Закон за местните данъци и такси, Закон за управление на отпадъците, Закон 

за устройство на територията и др., а също така и поради необходимостта от  

цялостна и детайлна уредба на горепосочените отношения, е целесъобразно да 

се извърши отмяна на сега действащата Наредба и да се приеме нова „Наредба 

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

права на територията на Община Банско“. 

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения проект като цяло 

са в резултат от: 

- направения анализ на прилагането на сега действащия нормативен акт и 

установяване на необходимостта от актуализиране на разпоредбите на 

Наредбата в съответствие с променените условия на територията на 

Община Банско. Актуализацията е съобразена с разпоредбите на 

нормативен акт от по-висока степен, а именно със Закона за местните 

данъци и такси.  

- Многократните изменения и допълнения на сега действащата Наредба и 

отразяването им в нея, водят да повтарянето по няколко пъти на отделни 

текстове и приложения, касаещи предоставянето на едни и същи услуги. 

Това обстоятелство неминуемо създава трудности у гражданите относно 

прилагането и, както и до неразбиране по кое от приложенията, посочени 

в Наредбата им се събират такси за предоставяните от Община Банско 

услуги.  

- Предстоящото приемане от Министерския съвет на Република България 

на нова Тарифа за таксите, които ще се събират по Закона за туризма и 

въвеждането на нови услуги и такси. 

- Финансовият анализ на извършваните от Общината дейности по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания в 

Общината, установи дисбаланс при формиране на размера на таксата за 

битови отпадъци за текущата година. Налага се да се промени 

разпределението в промилите, за да може текущият облог да покрива 

планираните разходи в план-сметката за съответната година. В тази 

връзка, предлагаме разпределението на промилите за отделните услуги 

да бъде, както следва: 

 



1. За жилищни имоти в гр. Банско: 

       - Сметосъбиране и транспортиране – 0,1 ‰ 

       - Поддържане и експлоатация на депо – 0,1 ‰ 

       - Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,1 ‰ 

2.    За жилищни имоти в гр. Добринище: 

- Сметосъбиране и транспортиране – 0,9 ‰ 

- Поддържане и експлоатация на депо – 1,3 ‰ 

- Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,8 ‰ 

3. За жилищни имоти в селата от Местенски район: 

- Сметосъбиране и транспортиране – 1,5 ‰ 

- Поддържане и експлоатация на депо – 1,5 ‰ 

 

4. За нежилищни имоти на територията на цялата община: 

- Сметосъбиране и транспортиране – 0,9 ‰ 

- Поддържане и експлоатация на депо – 1,3 ‰ 

       - Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,3 ‰ 

5. Когато такса битови отпадъци се определя според вида и броя на 

използваните съдове, т.е според количеството за едно извозване 

       - за 1 бр. кофа/0,11 куб.м./ - 2,96 лв., в т.ч. за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци – 1,05 лв., за обезвреждане в депа – 1,91 лв. 

      - за 1 бр. контейнер /1,1 куб.м./ - 29,60 лв., в т.ч. за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци – 10,50 лв., за обезвреждане в депа – 19,10 

лв. 

С цел подкрепа използването на екологосъобразни горива, предлагаме 

увеличение на отстъпката от 5% на 10 % на годишната такса за битови отпадъци 

на физическите и юридическите лица, отопляващи се с енергоносители, които не 

замърсяват въздуха с фини прахови частици.  

Предвид гореизложеното, предлагаме да бъде отменена досега 

действащата наредба и приета нова, чийто проект прилагаме. 



         ІІ. Цели, който се поставят с приемането на новата Наредба 

 Точно формулиране на наименованията на административните услуги, 

за които се събират такси и са определени цени; 

 Постигане на яснота, публичност, коректност, справедливост и 

обективност при определяне на таксите на цените и услугите, предоставяни от 

Община Банско;  

 

 

 ІІІ. Финансови и други средства необходими за прилагането на 

новата Наредба 

 За прилагането на „Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско“ не 

е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

 

 ІV. Очаквани резултати от приемането на Наредбата 

 

 Привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство; 

 Предоставяне на възможност физическите и юридическите лица, както 

и институциите в Община Банско по-лесно да се ориентират в многообразието 

от услуги, които се предлагат от Община Банско и таксите и цените, които се 

събират за тях.  

 Повишаване събираемостта на таксите и цените на услугите, които се 

предоставят от Община Банско. 

 Постигане на по-бързо и по-качествено  административно обслужване 

на гражданите, което се явява предпоставка за по-добра бизнес среда и 

привличане на инвестиции. 

 

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото 

на Република България 

 

 Предлаганият проект на „Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско“ 

е разработен в съответствие с националното законодателство и правото на 

Европейския съюз.  

 Наредбата отговаря на принципите за откритост и публичност, като 

улеснява и гражданския контрол върху местните власти чрез разясняване на 

механизмите по ценообразуване на услугите и правата, предоставяни от 

Община Банско. 

Проектът за приемане на „Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско“ 

е изработен при спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове. 

 


