До
Общински съвет
гр. Болярово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Христо Димитров Христов – кмет на Община Болярово
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне
и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни
от общината.
Уважаеми общински съветници,
С последното изменение на Закона за местните данъци и такси,
обнародван в ДВ бр. 101/22.11.2013г. се извършиха някои промени, които
следва да намерят отражение и в приетите от Общинския съвет нормативни
актове. Настоящата докладна записка има за цел да приведе Наредба № 7 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите,
предоставяни от общината в съответствие с изискванията на българското
законодателство.
§6 от ЗИД на ЗМДТ определя, че когато не може да се установи
количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове
на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти,
тяхната балансова стойност или пазарна цена. В досегашния текст това
ограничение спрямо данъчната оценка на недвижимите имоти не
съществуваше. Изменението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
§7 от ЗИД на ЗМДТ регламентира освобождаването от ТБО като се
допълва, че не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и когато
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец
от собственика или ползвателя до края на предходната година. В тази връзка
предложението на общинската администрация е този срок да бъде 30 ноември,
с цел осигуряване на повече технологично време за обработка на подадените
декларации по чл.71 от ЗМДТ.
С §8 се създава нов чл.71а, съгласно който не се събира ТБО за
услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които
се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани вероизповедания
в страната.
В изпълнение на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта
на изменението и допълнението на Наредба №7 е публикуван на интернет
страницата на община Болярово на 13.01.2014г.

Като имам предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и
ал.2 от ЗМСМА предлагам ОбС да вземе следните
РЕШЕНИЯ :
І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги, както следва:
В раздел ІІ “Такса за битови отпадъци”,
1. чл.6. (2) Не се събира такса за :
т.1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя
от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена
декларация по образец от собственика или ползвателя до 30 ноември на
предходната година в община Болярово.
т. 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
когато услугата не се предоставя от общината.
т. 3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за
битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци –
когато няма такива.
2. Създава се нов чл.6а – Не се събира такса битови отпадъци за
услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които
се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната.
3. В чл. 7 (1) текста става следния: „Когато не може да се установи
количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове
на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти,
тяхната балансова или пазарна стойност”.
ІІ. Измененията на Наредба № 7 влизат в сила от 1 януари 2014г., с
изключение на чл.7, ал.1, който влиза в сила от 1 януари 2015г.
ІІІ. На основание чл.34, ал.1, т.4 от Закона за нормативните актове
задължава председателя на общинския съвет да удостовери изменението и
допълнението на Наредба № 7, като даде разпореждане за обнародването им
във вестник “Крайгранична искра” .
ІV. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава кмета на
общината да организира изпълнението на решението на ОбС като издаде
заповед за прилагането на Наредба 7 от общинската администрация.
Христо Христов
Кмет на община Болярово
Болярово
13.01.2014 г.

