
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 14 

 

Днес, на22.12.2020 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че 
няма законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 371/14.12.2020 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили, област 

Русе. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия 
Борисова Великова за раждане на близнаци – Елица Владиславова 
Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/11.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел 



Илханова Мехмедова за раждане на второ дете – Сарп Мехмед 
Сунай. 

4. Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер 
Йончев с вх. № 378/18.12.2020 г., относно: Именуване на обществена 
сграда в град Две могили. 

С Т А Н О В И Щ А: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 371/14.12.2020 
г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе. 

На заседанието бяха поканени и БОЖИДАР БОРИСОВ-Кмет на 
Община Две могили,Марийка Андреева, Директор на Дирекция 
ФМДТ за допълнителни разяснения по докладната  

 - БОЖИДАР БОРИСОВ -Определянето и администрирането на 
местните такси и в частност на таксата за битови отпадъци е 
предоставено на общинския съвет, съгласно разпоредбите на чл. 
9 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 
който приема наредба за определянето и админстрирането на 
местните такси и цени на услуги. Таксата за битови отпадъци се 
определя в годишен размер за всяко населено място с решение 
на общински съвет, въз основа на одобрена план - сметка за 
разходите за всяка дейност, включваща разходите посочени в чл. 
66, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ. 

Като подзаконов нормативен акт, наредбата на общински съвет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги е приета от Общински съвет въз основа на законовата 
делегация по чл. 9 от ЗМДТ и съобразно разпоредбите на чл. 76, ал. 
3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 21, ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) с Решение № 271/21.11.2008 г. на Общински съвет Две 
могили с последващи многобройни изменения и допълнения. 
Последното изменение на наредбата е от 2020 г. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА), проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили, област Русе е публикуван на 



официалната интернет страница на общината на 10.11.2020 г. Срокът 
за предложения и становища по проекта е изтекъл на 11.12.2020 г. В 
нормативно предвидения срок не са постъпили предложения и 
становища, което е представено в справката за постъпилите 
предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА (Приложение №3). 

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение 
на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически 
лица на територията на Община Две могили, област Русе: Съгласно 
чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11 от 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически 
лица на територията на община Две могили, Общински съвет е 
органът, който определя годишния размер на таксата за битови 
отпадъци на всяко населено място, въз основа на одобрена план – 
сметка, включваща разходите за дейностите по събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за 
третирането им, разходи за третиране на битови отпадъци и за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно за 
календарна година. Размерът на таксата за битови отпадъци за 
всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка 
услуга по чл. 62 ЗМДТ, която се определя, като разходите за сметка 
на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, 
се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в 
зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по 
чл. 62 от ЗМДТ. 

При действащата на територията на Община Две могили система за 
събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем 
отпадък от всяко домакинство или лице е възможно, само когато 
домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните 
съдове за отпадъци. Този метод би могъл да се приложи за не 
повече от 9% от населението на общината. Сметосъбирането за 
останалите 91 % може да бъде организирано само чрез съдове за 
групово ползване. В някои точки на територията на населените 
места са разположени определен брой съдове, които се ползват от 
съответната група домакинства в района. Често срещана практика е 
съдовете в определен квартал или улица да се ползват и от 
домакинства от съседен район, преминаващи от там. При групово 
ползване на съдовете за отпадъци, много често освен домакинства, 
ползватели са и офиси, магазини и др. При тази система на 
сметосъбиране видът и броят на ползвателите на определен съд е 
непостоянен и варира в много широки граници. От горното е видно, 
че при действащата система на сметосъбиране не е възможно 



отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко отделно 
домакинство или лице. В тази връзка съответно е невъзможно и 
определянето на таксата според генерираното количество отпадък. 
Предвид изложеното се явява невъзможно таксата битови отпадъци 
за жилищните имоти да се определя според количеството им. 
Следва да се приложи алтернативно предвидената възможност в чл. 
67, ал. 5 от ЗМДТ и да се запази досега използваната основа за 
определяне размера на ТБО, а именно в определени промили върху 
данъчната оценка на имота. За услугата по поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината е предвидена възможност да се 
определя в левове на брой ползватели на услугата в имота или 
разгъната застроена и/или незастроена площ, респ. пропорционално 
върху основа, определена от общинския съвет. Съгласно чл. 66, ал. 
1, т. 3 ЗМДТ дейностите по предоставяне на тази услуга включват 
поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и други територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване. 
Като се вземе предвид, че общината се посещава и от граждани, 
които не живеят на територията ѝ, но се явяват ползватели на 
услугата, практически е невъзможно, а и противоречиво на духа и 
смисъла на закона определянето на тази такса да става в левове на 
ползвател на недвижим имот. Изложеното до тук относно промяна 
на основата за определяне на таксата, важи и за този компонент от 
нея, поради която е целесъобразно да се запази досега използвания 
начин в промил върху данъчната оценка за жилищни имоти на 
граждани и предприятия. С аналогични мотиви през 2017 г. 
Общински съвет Две могили е запазил размера и основата, върху 
която се определя ТБО, приемайки последната редакция на чл. 13, 
ал. 2 от Наредба № 5. 

Общински съвет Две могили е определил размера на такса битови 
отпадъци в чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на 
община Две могили последно изменян през 2017 г.), като по 
същество той не е променян от 2009 г. В рамките на този дълъг 
период от време (повече от десетилетие) са настъпили значителни 
промени както в нормативната уредба, така и в редица фактори, 
оказващи влияние върху формирането на размера на таксата. За 
сравнение следва да се посочи, че план-сметката за ТБО за 2009 г. е 
в размер на 312 346 лв. при минимална работна заплата в размер на 
240 лв., без да са били дължими отчисления по Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) и с функциониращо депо за твърди 
битови отпадъци на територията на Община Две могили. 



В следващата сравнителна таблица са показани промените при 
планирането на приходите и разходите за ТБО по години: 

  Показател 2009 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

% 2021 
г. 
спрямо 
2009 г. 

1 Размер на план 
сметката 

312346 878187 823212 1112308 356,1 

  В т.ч. – 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

194304 168186 172555 262779 135,2 

- Поддръжка депо 22314 241084 231282 324418 1453,9 

- Поддържане на 
територии за 
обществено 
ползване 

95728 365267 369631 471676 492,7 

- Разходи за сметка на 
отчисления по ЗУО 
от РИОСВ 

  103650 

  

49744 53435   

       

  Показател 

Отчет 

за 

2009 г. 

Отчет 

за 

2019 г. 

Отчет 

към 
30.10. 

2020 г. 

План 

за 

2021 г. 

% 2021 
г. 
спрямо 
2009 г. 

       

2 Приходи 309169 476693 1163627     

2.1 ТБО 309169 384054 375688 600000 194,1 

2.2 Субсидия за 
капиталови разходи 

  5600 20300     



2.3 ПУДООС     667580     

2.4 РИОСВ отчисления 
по чл. 60 от ЗУО 

  15538 62751     

2.5 РИОСВ отчисления 
по чл. 64 от ЗУО 

  71501 37308     

  Остават за 
получаване 

  11745       

       

3 Разходи 462398 776335 1419611     

3.1 Направени разходи 
по дейност 
„Чистота“ 

462938 537531 1146526     

3.2 Внесен ДДС   1993       

3.3 Трансфери   236811 273085     

  -Издръжка депо   58044 105437     

  -Отчисления по ЗУО   107266 109388     

  -Вноски по заем 
ПУДООС 

  71501 58260     

       

 Дофинансиране 153769 299642 255984 458873 298,4 

       

  Минимална работна 
заплата 

240 560 610 650 270,8 

  Отчисления по ЗУО 
на лв./тон 

-         



- -По чл. 60 - 3,50 5,40 5,40   

- -По чл. 64 - 57 95/69 82   

 Количество 
отпадъци общо 

  2651 2141 2100   

  Количество 
отпадъци за 
отчисления 

  1782 1403 1710   

 

Видно от направения анализ на очакваните приходи и 
предварителни разчети на необходимите средства за предоставяне 
на услугите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането 
им до инсталации и съоръжения за третирането им, третиране на 
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените 
места за обществено ползване в населените места на община Две 
могили за 2021 г., ако се запази сегашния размер на ТБО ще са 
необходими средства за дофинансиране в размер на 658 000 лв. В 
случай че бъде прието увеличението на размера на ТБО през 2021 г. 
ще са необходими средства в размер на 458 873 лв. за 
дофинансиране на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 
62 от ЗМДТ. 

Тази значителна разлика между прогнозните разходи и очакваните 
приходи от такса битови отпадъци за следващата 2021 г., както и 
изложените мотиви по-горе относно промяна във факторите, 
влияещи върху формирането ѝ от 2009 г. до сега, като размер на 
минималната работна заплата, дължимите отчисления по чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, третиране на 
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации в Регионално депо 
гр. Бяла, неминуемо налага повишаване размера ѝ. 

Целите, които се поставят: Предлаганият проект за изменение 
на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически 
лица на територията на община Две могили е изготвен с цел 
привеждане на разпоредбите ѝ в съответствие с нормативен акт от 
по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси. Друга 
цел, която се поставя с приемането ѝ е намаляване на разликата 
между прогнозните разходи и очакваните приходи от ТБО за 
предстоящата 2021 г., оптимизирането на разходите и ефективното 



им разходване. И въпреки предлаганото увеличение в размера на 
таксата за битови отпадъци за 2021 г., следва да се има предвид, че 
същият е определен при условията на чл. 8, ал. 3 от Закона за 
местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, 
размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на 
общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският 
съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, 
като в този случай разликата между разходите и размера на таксата 
е за сметка на други общински приходи. Поради това предлаганото 
увеличение не покрива напълно недостига от средства, които се 
разходват за предлаганите услуги, защото прилагането на тази 
норма ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа 
поносимост и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на 
таксата. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
нормативна уредба: За прилагането на измененията на 
нормативната уредба, предвидени с Наредбата за изменение на 
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически 
лица на територията на Община Две могили не е необходимо 
разходването на допълнителни бюджетни средства. 

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, 
ако има такива: С приемане на Наредбата за изменение на Наредба 
№ 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили се очаква да бъдат постигнати 
целите, изложени в настоящите мотиви, а именно синхронизиране и 
усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба, както и 
повишаване и по-ефективно изпълнение на приходната част на 
бюджета на Община Две могили. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския 
съюз: Предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредба № 
5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на Община Две могили е подзаконов нормативен акт, 
поради което съответствието ѝ с правото на Европейския съюз е 
предопределено от съответствието му с нормативните актове от по-
висока степен и най-вече основния нормативен акт – Закона за 
местните данъци и такси, както и нормативните актове, свързани с 
нормативното уреждане на тези обществено отношения в 
общностното право.  

 



 

  В разискванията и изслушването се включиха и съветници от други 
комисии . С пет гласа „за” комисията приема    решението на 
докладната като сведение . 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия 
Борисова Великова за раждане на близнаци – Елица Владиславова 
Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

- Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно 
изискванията на наредбата са представени в срок и са редовни, 
поради което предлагам станавището на комисията да е: 
заявлението да бъде уважено. Разисквания  нямаше, с пет гласа 
,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 377/11.11.2020 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел 
Илханова Мехмедова за раждане на второ дете – Сарп Мехмед 
Сунай. 

- Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно 
изискванията на наредбата са представени в срок и са редовни, 
поради което предлагам станавището на комисията да е: 
заявлението да бъде уважено. Разисквания  нямаше, с пет гласа 
,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

4. Докладна записка от Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер 
Йончев с вх. № 378/18.12.2020 г., относно: Именуване на обществена 
сграда в град Две могили. 

 

-Ивайло Пенев –колеги постъпило е предложение от група общински 
съветници поликлиниката в град Две могили да бъде именувана на 
името на доктор Ангел Брайков , всички ние смятаме че това е 
заслужен жест към дългогодишния труд,и дейността  на доктор 
Брайков -поради което предлагам станавището на комисията да е: 
да се приеме предложението . 

 Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема 
предложеното решение . 

 

 



 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


