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Вх.№ ДЗ-29-13-1 
Дата: 25.01.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА); 

чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

. 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето 

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

Община - Ветово. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 От 01 януари 2019 г. са в сила измененията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

в текста на чл. 71 публикувани в ДВ. бр.98/27.11.2018 г. Изменението на разпоредбата на чл. 71 

регламентира посочването на срок - до 31 октомври на предходната година, за подаване на 

декларации от задължените лица за освобождаване от такса за услугата по чл. 62, т. 1 и 

дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал.2, т.2 от ЗМДТ за 

имоти, които са незастроени или не се ползват през цялата година. Това налага изменение на 

текстовете на чл. 8а, ал.1 и чл. 21, ал.5 от Наредба №8 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община - Ветово. С цел правилното 

прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по 

правилен и неподлежащ на различно тълкуване начин. 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 
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 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс 

 
 

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община - Ветово. 
 

 

 

МОТИВИ: От 01 януари 2019 г. са в сила измененията на Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ) в текста на чл. 71 публикувани в ДВ. бр.98/27.11.2018 г. Изменението на 

разпоредбата на чл. 71 регламентира посочването на срок - до 31 октомври на предходната 

година, за подаване на декларации от задължените лица за освобождаване от такса за услугата 

по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал.2, 

т.2 от ЗМДТ за имоти, които са незастроени или не се ползват през цялата година. 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед,  /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 
 


