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Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г. 

 

 

 

             ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С измененията в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр. 41 от 2010 г./ се 

предвижда, че за дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди 

средства на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято 

територия се намира депото. Предвидени са и допълнителни отчисления за  лицата 

(общините), чиито отпадъци се обезвреждат чрез депониране на регионално или 

общинско депо. Отчисленията по чл. 71а, ал. 1 и чл. 71е, ал. 1, когато се правят от 

общини, са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и 

такси и в тази връзка са прадвидени в обхвата на Проект на Наредба за изменение и 

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

на услуги на територията на Община Елин Пелин, с оглед съответствието на същата с 

извършените законодателни промени.  



Съгласно чл.8,ал.5 от ЗМДТ, Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 

реда, по който лицата, не ползващи услугата през съответната година се освобождават от 

заплащане на съответната такса. Общинския съвет е оправомощеният от закона орган да 

се произнася по освобождаване от заплащане на фискални тежести от местно естество.  

    Във връзка с горното и предвид характеристиката на таксата като вид 

задължение, съответно вземане, свързващо се с предоставянето на определени публични 

услуги от страна на Общината, срещу които се плаща възнаграждение от задължените 

лица, и с оглед постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси, в чл.19а от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

на Община Елин Пелин, е предвидена възможността, с Решение Общинският съвет да 

освобождава от заплащане на такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци физически и/или юридически лица собственици/ползватели на 

незастроени имоти, които няма да се  ползват през цялата следваща календарна година. 

 

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от 

ЗМДТ, чл. 8 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Елин Пелин 

да вземе следното решение:  

 

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

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

Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, 

проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 27.01.2011г.,  

както следва:  

§1. В чл.16 се правят следните изменения:  

Точка 3 се изменя така:    

„т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците“ 

§2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Лицата, които не представят документите по ал. 2 в срок или от които е видно, 

че е налице ползване на имота, не се освобождават от такса за услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване.“ 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Общински съвет с решение може да освободи лицата по ал.1 от заплащане на 

такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.“  

3. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) В случай, че Общинският съвет е взел решение за освобождаване на лицата по 

ал.1 от такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, последните заплащат 



таксата, определена за услугите по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.“ 

 4. Алинея 7 се изменя така: 

„(7) През годината служители от Общинска администрация – Елин Пелин могат да 

извършват проверки на обстоятелствата, декларирани по ал.1 от лицата на освободените 

от такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване имоти. Проверката може да се 

базира на официална информация за ползвани услуги в недвижимия имот през текущата 

година на фирмите „ЧЕЗ България” ЕАД – гр.София, „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – гр.София, въз основа на докладна от кмета на съответното населено място по 

местонахождение на имота и на подадени сигнали.“  

5. Алинея 8 се изменя така: 

„(8) При констатирано ползване на недвижимия имот по реда на ал.7, се съставя 

констативен протокол, въз основа на който Общински съвет с решение отменя 

освобождаването от такса сметосъбиране и сметоизвозване. Таксата се събира в 

годишен размер определен пропорционално върху данъчната оценка на имота заедно със 

законната лихва.“  

§3. Създава се нов чл.19а както следва:  

„Чл. 19а  (1) Лицата, предявяващи искане за освобождаване от такса за услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за незастроени имоти, които няма 

да ползват през цялата следваща календарна година, подават в Центъра за услуги и 

информация на гражданите на Община Елин Пелин декларация по образец, подписана от 

всички данъчно задължени лица за имота в срок до 31 октомври.. 

(2) Към декларацията по ал. 1 лицата задължително прилагат следните документи: 

1. Удостоверение, че всички собственици и/или ползватели на имота нямат 

парични задължения към Община Елин Пелин. 

2. Удостоверение издадено от НАП, че всички собственици и/или ползватели на 

имота нямат парични задължения към Държавата. 

3. Декларация от кмета на съответното населено място по местонахождение на 

имотът, че същият не се ползва и не е застроен. 

4. Удостоверение от фирмата - изпълнител на услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Елин Пелин, че за имота не сe предоставят 

услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.  

(3) Лицата, които не представят документите по ал. 2 в срок и тези които 

представят такива, от които се установява, че имота е застроен и се ползва, не се 

освобождават от такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци.  

(4) Общински съвет Елин Пелин с решение може да освободи лицата по ал.1 от 

заплащане на такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 

в размер намален с 50 %. 

(5) В случай, че Общинският съвет е взел решение за освобождаване на лицата по 

ал. 1 от такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 

последните заплащат таксата, определена за услугите по обезвреждане на битови 



отпадъци в депа или други съоръжения, и поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване.  

(6) В случай на отказ от освобождаване, лицата по ал. 1 се уведомяват писмено. 

(7) През годината служители от Общинска администрация – Елин Пелин имат 

право да извършват проверки на обстоятелствата, декларирани по ал.1 от лицата на 

освободените от такса за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци, имоти. Проверката може да се базира на писмена информация от фирмата- 

изпълнител на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община 

Елин Пелин за предоставени услуги свързани с освободения имот през текущата година, 

писмени сведения от Кмета на съответното населено място и/или от друго лице. 

(8) При констатирано ползване на недвижимия имот по реда на ал.7, се съставя 

констативен протокол, въз основа на който Общински съвет с решение отменя 

освобождаването от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Таксата, 

от която лицето е освободено се събира в пълен размер. 

(9) Лицата по ал. 1 се уведомяват писмено за решението по чл.8. 

 § 4. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф, както 

следва: 

“§ 7. За 2012 г. срокът за подаване на декларации по реда на чл.19а, ал.1 от 

настоящата Наредба е до 1 февруари 2012 г. 
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КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

/Галя Георгиева/        


