
Облекчения за юридическите лица при облагане и обслужване от 
общинската администрация: 
 
 

За данък недвижими имоти 
 

Размера на данък недвижими имоти се определя в минимално допустимия 
размер за  субекти осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват  
дейност  на територията на община Челопеч, извършват  производствена 
дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска 
дейност, отговарят на всички законови изисквания за развитие на дейността, 
имат разкрити до 20 постоянни работни места и нямат задължения към 
Общината за предходни години.  
 

За такса битови отпадъци 
  

Освобождават се от такса битови отпадъци  собственици на нежилищни 
имоти, както следва: 

- субекти осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват  
дейност  на територията на община Челопеч, извършват  производствена 
дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на 
търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, 
отговарят на всички законови изисквания за извършване на дейността  и 
нямат задължения към Общината за предходни години. 

 
За такси технически и административни услуги 

          
Субекти осъществяващи дейност  по Търговския закон, които развиват  

дейност  на територията на община Челопеч, извършват  производствена 
дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска 
дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, отговарят на всички 
законови изисквания за извършване на дейността и нямат задължения към 
Общината за предходни години се събират такси за технически и 
административни услуги в размер на 50 % от определените в раздел V от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.  
 

За финансово подпомагане на малки и микро предприятия 
         

Заложени средства в бюджета на Общината за  създаване на условия за 
развитие на малки и микро предприятия посочени в чл.3 ал.2 и 3 от Закона за 
малките и средните предприятия за предприятия със седалище и адрес на 
управление на територията на Община Челопеч.  

Дейностите, предвидени за създаване на условия за развитие на малки 

предприятия на територията на Община Челопеч, включват:  

1. консултации по повод получаване на кредити, предоставени целево от 

финансови институции на малки предприятия, регистрирани или развиващи 

дейността си на територията на Община Челопеч;  



2. подпомагане при осъществяване на контакти, във връзка със 

сключване на споразумения с търговски банки и други финансови институции, 

които осъществяват специални програми за кредитиране на малки фирми;  

3. целеви консултации за подпомагане на малкия  бизнес,чрез 

предоставяне на информация и съдействие за осъществяване на делови 

контакти в страната.  

4. събиране на информация, проучване на добри практики от други 

градове, анализи и прогнози по текущи проблеми;  

5. организация или съдействие при организирането на местни 

обществени мероприятия като  семинари,  работни срещи, изложби, панаири, 

организиране на групови изложения и други подобни за популяризиране на 

бизнеса;  

6. консултации по повод разработването на проекти, реализация на 

бизнес идеи и иновативни подходи.  

7. създаване на информация на сайта на Общината за подпомагане на 

малкия бизнес в процеса на вземане на решения за инвестиции, както и  

поддържане на информация за предстоящи търговски панаири, семинари,  

лекции и работни срещи, публикации и др.;  

8. провеждане на семинари и информационни дни, касаещи създаването, 

развитието и управлението на малкия частен бизнес, данъчна политика, 

законодателство на Република България и др.  

9. Финансово подпомагане на малките предприятия 


