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

на територията на Община Гурково

(с приета с решение № 20 /12.02.2008 г. / Протокол № 4 / на Общински съвет Гурково и 
влиза в сила от 01.03.2008 г. изм. и доп. с Решение № 26/29.02.2008 г ;изм. на Наредбата 
с Решение № 85/30.09.2008 г. /Протокол № 13/;изм. на Наредбата с Решение №
95/31.10.2008 г./Протокол № 14/; изменена и допълнена с решение №121 от 29.01. 2009 г. 
/ Протокол № 18/; изменена и допълнена с решение №145 от 26.02. 2009 г. / Протокол № 
19/; изм. и доп. р.№193/ 30.09.2009 г /Протокол №28/;изменена и допълнена с решение № 
219 от 17.12. 2009 г. / Протокол № 31/; изм. и доп. с решение № 373 от 27.01.2011 г. 
/Протокол № 45/; изм. и доп. с решение № 418/ 30.05.2011 г. по Протокол № 49; 
изменение и допълнение с Решение № 455/01.09.2011 г. по Протокол № 53; изменена и 
допълнена с Решение № 23/22.12.2011 г. по Протокол № 4; изм. и доп. с Реш. № 
113/22.06.2012 г. по Протокол № 13; изм. и доп. с Реш. № 211/18.12.2012 г. по Протокол 
№ 19; изм. и доп. с Реш. № 315/25.07.2013 г. по Протокол № 25; изм. и доп. Р.№ 
363/19.12.2013 г. по Протокол № 30;изм. и доп. с реш. № 23/02.12.2015 г. по Пр. № 3, 
изм. и доп. с реш. № 35/22.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 115/27.05.2016 г.;изм. и доп. с 
реш. № 224/26.01.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 484/25.10.2018 г. ; изм. и доп. с реш. № 
506/20.12.2018 г. в сила от 01.01.2019 г.;

В глава втора Местни такси, раздел I -  такса за битови отпадъци от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Гурково се правят следните промени:

§1. Чл. 18, ал. 2 се изменя така:
„Размерът на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищните имоти на 

граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на 
предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива 
имоти се определя в размер на 9.1 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка 
на имотите по чл. 20 от ЗМДТ за град Гурково 

В т. ч..
- осигуряване на съдове за съхранение, събиране, включително разделно на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им - 4,7 на хиляда;

проучване, проектиране, изграждане, поддържане,експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,9 на
хиляда;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите,парковете и други територии
от населените места, предназначени за общинско ползване - 1,5 на хиляда.

§2. чл. 18, ал. 3 се изменя така:
„Размерът на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищните имоти на 

граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на 
предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива 
имоти се определя в размер на 10.1 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка 
на имотите по чл. 20 от ЗМДТ за селата Паничерево и Конаре,

В т. ч.:
- осигуряване на съдове за съхранение, събиране, включително
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разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 
и съоръжения за третирането им - 6,7 на хиляда;

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,9 на
хиляда;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите,парковете и други
територии от населените места, предназначени за общинско ползване - 0,5 на хиляда.

§3. чл. 18, ал. 4 се изменя така:
„Размерът на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищните имоти на 

граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на 
предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива 
имоти се определя в размер на 10,1 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка 
на имотите по чл. 20 от ЗМДТ за селата Пчелиново, Злати рът, Лява река, Димовци, 
Брестова, Дворище, Жълтопоп и Жерговец.

- осигуряване на съдове за съхранение, събиране, включително разделно на
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им - 6,7 на хиляда;

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,9 на
хиляда;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии от населените места, предназначени за общинско ползване - 0,5 на хиляда.

§ 4. Досегашните ал. 3 и ал. 4 на чл. 18, стават съответно ал. 5 и ал. 6.
§5. В чл.20,ал.4,т.1 текстът „ до края на предходната година“ се заменя с „ до 31 

октомври на предходната година“.
§ 6. В Приложение № 1 към чл.20,ал.4,т.1 -  Декларация № 1 текстът „Срок на 

подаване - Декларацията се подава до 31 декември на предходната година „ се заменя 
със„Срок на подаване - Декларацията се подава до 31 октомври на предходната година,,. 

§ 7.Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г.

В т. ч.:

ГОЧО ГОЧЕР*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС -  ГУРКОВО
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