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            По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово” 

предвид следните мотиви: търговската дейност на заведенията за хранене и 

развлечения е сред най-засегнатите икономически дейности по време на 

извънредното положение в резултат на мерки, наложени от компетентни органи. 

Заведенията, които не работят, съответно не генерират битови отпадъци, както и 

не създават условия за създаване на отпадъци на териториите за обществено 

ползване. Този факт с оглед на по-справедливо заплащане на такса за битови 

отпадъци налага изменения и допълнения в наредба № 4 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Чл. 8 ал.5 от Закона за местните 

данъци и такси 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
           ПРИЕМА  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 

Садово(приета с Решение №594 на Общински съвет–Садово, взето с Протокол № 

51/29.04.2015г, изменена и допълнена с Наредби за изменение и допълнение, 

приети с Решение № 609 на Общински съвет–Садово, взето с Протокол № 

52/28.05.2015 г., Решение № 226 на Общински съвет–Садово, взето с Протокол № 

20/12.05.2017 г., Решение № 459 на Общински съвет – Садово, взето с Протокол 

№ 36/09.11.2018 г., Решение № 543 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол 

№ 43/03.06.2019г., Решение № 27 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 

5/31.01.2020г., частично отменена с Решение № 2386/15.12.2016г. на 

Административен съд-Пловдив в частта на чл. 26, ал.1, т.13), както следва: 
          § 1. В чл. 14 се създават нови алинеи 7, 8 и 9 със следното съдържание: 

          „(7) Юридическите и физическите лица – собственици на имоти, включващи 

заведения за хранене и развлечения, се освобождават от такса за битови отпадъци 



за услугите по чл. 7, ал.2, т. 1-3, считано от месеца, в който е обявено извънредно 

положение в Република България, до месеца, следващ месеца на изтичане срока 

на извънредното положение, включително. 

          (8) Правата по ал. 7 се ползват при кумулативно наличие на следните 

условия: 

          1. Собственици на имота, в който се намира заведението, са   юридическо 

лице или едноличен търговец, или физически лица, поне едно от които е 

управител на търговско дружество или е едноличен търговец, който осъществява 

търговската дейност в заведението; 

           2. От страна на юридическото лице или на физическите лица – собственици 

на съответния имот в деловодството на Общината в срок от един месец от 

изтичане срока на извънредното положение е подадена декларация по образец, 

утвърден от кмета на Общината, че съответното заведение и другите обекти(ако 

има такива) не са работили по време на извънредното положение. Декларацията, 

преди подаването й, следва да бъде заверена от кмета на кметството, кметския 

наместник, заместник-кмета на Общината, съответно за селата и за град Садово, 

за потвърждаване на верността й. 

          (9) Въз основа на всяка редовно подадена декларация по ал. 8, т. 2 със 

съставен протокол от длъжностно лице с права и задължения на орган по 

приходите се извършва проверка на обстоятелствата по ал. 8 и при наличието им 

се коригират съответните задължения за такса за битови отпадъци на съответните 

лица.” 

           § 2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със 

следното съдържание: 

          „§ 8. Кметът на община Садово утвърждава със заповед образците на 

декларациите по чл. 14, ал.8, т. 2 в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на 

наредбата за изменение и допълнение на наредбата, за юридически лица и 

еднолични търговски и за физически лица.” 

 
           По т. 10 се извърши поименно гласуване. 
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