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ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНТОН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  От инж. СТОЯН ИВАНОВ ГАРЧЕВ 

  КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 
 

Относно:   Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  

и цени на услуги на територията на община Антон, РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,  
  

На редовна сесия на Общински съвет Антон, провела се на 27 септември 2018 год. при 

разглеждане на Докладна записка № 67/12.09.2018 година относно откриване на процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска 

собственост, г-н Цвятко Лумбев – общински съветник направи предложение за промяна на 

наемните цени за декар на земеделски земи от ОПФ. Той каза, че и друг път е правил това 

предложение и че при съпоставка с цените, на които отдават другите общини община Антон е 

с най-ниските. Каза също, че предложението му е наемната цена на пасищата да се увеличи от 

8,00 лв. на 12,00 лв., на обработваемите земи от 20,00 лв. на 25,00 лв. и за отдалечените от 

населеното място от 10,00 лв. на 15,00 лв. Предложението на г-н Лумбев беше за следващо 

заседание да бъде качен проект за промяна на наредбата в частта за наемните цени на имотите. 

Комисиите излязоха със становище да подкрепят предложението на г-н Лумбев относно 

промяна на наемните цени за декар на земеделски земи от ОПФ.  

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси  и цени на услуги на територията на община Антон, при необходимост общинският 

съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. 

Предвид посочените правни основания и след анализ на определения размер на 

общинска земеделска земя с цел обработка в съседни общини, предоставям на вниманието Ви 

изменение на чл. 21, ал. 1, т. 7 и 7а, РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение от Наредбата за 

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

община Антон, като предлагам същото да бъде прието от Общински съвет, Община Антон, 

след  разглеждане и обсъждане.  

Мотиви за изменение на РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение от Наредбата за 

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

община Антон: анализ на определения размер на общинска земеделска земя с цел обработка в 

съседни общини. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община 

Антон предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища, по проекта за изменение на Наредба за  определяне размера на местните данъци на 

територията на община Антон, най-малко 30 - дневен срок, чрез публикуването на същия 

проект на официалната интернет страница на Община Антон: www.antonbg.com , на 

03.10.2018 година. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следното: 
 

РЕШЕНИE: 

Проект! 

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

местната администрация, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 7 и 7а, РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на 

пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени 

на услуги на територията на община Антон, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове, Общински съвет Антон, 

РЕШИ: 

Приема изменение на чл. 21, ал. 1, т. 7 и 7а, РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение от 

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

територията на община Антон, както следва: 
 

Чл. 21. (1) Таксите по чл. 20, ал. 1 се определят както следва:  

……………………. 

7. Наем /годишен/ на общинска земеделска земя с цел обработка:  

-    в района на селото, отстояща до 2 (два) километра от регулацията на селото – 25,00 

лв/дка/ (двадесет и пет лева на декар) начална цена;  

Това са масивите:  

36, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 163, 164, 165, 166, 

167, 168 /ИМОТ 067/;  

- Всички останали масиви от землището на селото се считат за отдалечени райони с наем 

15,00 лв./дка (петнадесет лева на декар) начална цена.  

7а. Наем /годишен/ на общински мери и пасища – 12,00 лв./дка (дванадесет лева на декар) 

начална цена. 

 

 

С уважение,  
                                            .      
 

инж. СТОЯН ГАРЧЕВ 
КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 
Изготвил: Цветелина Костова – секретар на Община Антон 
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Предложение за изменение 
 

РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна и терени с друго предназначение от Наредбата за определянето и 

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

Било: 

Чл. 21. (1) Таксите по чл. 20, ал. 1 се определят както следва:  

……………………. 

7. Наем /годишен/ на общинска земеделска земя с цел обработка:  

-    в района на селото, отстояща до 2 (два) километра от регулацията на селото – 20,00 

лв/дка/ (двадесет лева на декар) начална цена;  

Това са масивите:  

36, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 163, 164, 165, 166, 

167, 168 /ИМОТ 067/;  

- Всички останали масиви от землището на селото се считат за отдалечени райони с наем 

10,00 лв./дка (десет лева на декар) начална цена.  

7а. Минимална наемна цена за отдаване под наем на общински мери и пасища е съгласно 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

Община Антон, която се приема ежегодно с решение на Общински съвет – Антон.  
 

Става: 

Чл. 21. (1) Таксите по чл. 20, ал. 1 се определят както следва:  

……………………. 

7. Наем /годишен/ на общинска земеделска земя с цел обработка:  

-    в района на селото, отстояща до 2 (два) километра от регулацията на селото – 25,00 

лв/дка/ (двадесет и пет лева на декар) начална цена;  

Това са масивите:  

36, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 163, 164, 165, 166, 

167, 168 /ИМОТ 067/;  

- Всички останали масиви от землището на селото се считат за отдалечени райони с наем 

15,00 лв./дка (петнадесет лева на декар) начална цена.  

7а. Наем /годишен/ на общински мери и пасища – 12,00 лв./дка (дванадесет лева на декар) 

начална цена. 

 

 

 
                                            .      
 

инж. СТОЯН ГАРЧЕВ 
КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

 


