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ОТНОСНО : Изменение  и  допълване  на  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  
местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново  

ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ , 

До  настоящият  момент  освобождаването  от  заллащане  на  такса  за  битови  отпадъци  се  
регламентираше  от  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  
услуги  на  територията  на  община  Кочериново  — чл .7, ал . 2,3,4,5,6. Съгласно  текстовете  
освобождаването  става  след  подаване  на  декларация , придружена  със  съответните  документи  по  
решение  на  общинския  съвет  

Промените  в  ЗМДТ  /брой : 101, от  дата  22.11.2013 г ./ въвеждат  конкретен  текст  — чл .71,т.1, 
който  гласи : "Не  се  събира  такса  за : 

1. (изм . - ДВ , бр . 103 от  1999 г., в  сила  от  01.01.2000 г ., изм . - ДВ , бр . 119 от  2002 г ., в  сила  
от  01.01.2004 г ., доп . - ДВ , бр . 101 от  2013 г., в  сила  от  01.01.2014 г .) сметосъбиране  и  
сметоизвозване , когато  услугата  не  се  предоставя  от  общината  нли  ако  имотьт  не  се  ползва  през  
цялата  година  и  е  подадена  декларация  по  образец  от  собственнка  или  ползвателя  до  края  на  
предzодната  година  в  общината  по  местонаzождението  на  имота ; ' 

Въвеждат  се  и  други  текстове , засягащи  освобождаване  от  таксата  на  определени  лица . 

Мотивнте , конто  налагат  промени  в  Наредба  за  определянето  и  админнстрирането  на  
местните  такси  и  цени  на  услугн  на  територнята  на  община  Кочериново  са  следните : 

~ 

Причините  за  промяна  на  Наредбата  за  определянето  и  администрирането  на  местните  
такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново  са  свързани  с  публикувания  в  ДВ , 
брой : 101, от  дата  22.11.2013 г . Закон  за  изменение  u допълнение  на  Закона  за  местните  данъци  и  
такси . 

Целите , които  се  поставят  с  промяната , са  нормативният  акт  на  Общински  съвет  
Кочериново  / в  случая  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  
услуги  на  територията  на  община  Кочериново  / да  съответства  на  Закона  за  местните  данъци  и  
такси .Предлаганата  промяна  съответства  на  общоприетите  административни  и  юридически  
практики  за  съответствие  между  закон  и  подзаконов  нормативен  акт , уреждащ  неговото  
прилагане . 

Финансови  и  други  средства  за  прилагане  на  промяната  в  нормативната  база  не  са  
необходими . 

Очакваните  резултати , включително  финансовите  от  прилагането  на  промяната  са  в  
няколко  аспекта : 

1. ще  се  увеличи  броя  на  подаваните  декларации  
2. ще  са  необходими  повече  ресурси  — човешки  и  финансови , за  да  се  установи  

достоверносrга  на  подадените  декларации . 
3. ще  намалеят  приходите  от  такса  за  битови  отпадъци , като  реалните  цифри  ще  

станат  ясни  след  подаване  на  декларации  от  съответните  лица . 

Анализ  за  съответствие  с  правото  на  Европейския  съюз , както  и  общоприетата  
практика  в  страната  показва , че  се  спазва  общоприетия  правен  принцип  за  съответствие  
между  закон  и  подзаконов  нормативен  акт , уреждащ  неговото  прилагане  с  цел  
законосъобразност  на  административния  акт  и  спазване  на  материалноправните  
разпоредби , както  и  с  цел  заплащане  за  реално  извършена  услуга . 
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Проекrьт  за  промяна  е  публикуван  на  интернет  страницата  на  община  Кочериново . 

На  основание  чл . 21, ал .2 от  ЗМСМА , чл . 79 от  АПК  , предлагам  общинският  съвет  да  
вземе  следното  

~ 

РЕШЕНИЕ  

Общински  съвет  — Кочериново  изменя  и  допълва  Наредба  за  определянето  и  
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново , 
считано  от  01.01.2014 г., както  следва : 

I. Чл .7, ал .2 да  се  чете  както  следва : 
"Не  се  събира  такса  :за  сметосъбиране  и  сметоизвозване , когато  услугата  не  се  предоставя  

от  общината  или  ако  имоrьт  не  се  ползва  през  цялата  година  и  е  подадена  декларация  по  образец  
от  собственика  или  ползвателя  до  края  на  предходната  година  в  общината  по  местонахождението  
на  имота ; 

II. Чл .7, ал .3 да  се  чете  както  следва : 
Служители  от  общинската  администрация  и  от  "Местни  данъци  и  такси " към  община  

Кочериново  имат  право  през  съответната  година , за  която  физическото  или  юридическо  лице  е  
освободено  от  заплащане  на  такса  за  битови  отпадъци , да  правят  проверки  относно  ползването  или  
не  на  имота , включително  чрез  справки  за  движение  по  партиди  за  електроенергия  и  вода  за  
съответния  имот , проверки  на  място , становище  от  кмета /кметския  наместник  на  населеното  място  
и  др . Проверката  се  извършва  от  комисия , назначена  със  заповед  на  кмета  на  общината . При  
констатиране  от  страна  на  комисията  на  подадена  декларация  с  невярно  съдържание  и  изготвен  
протокол  за  това : 
1. Към  лицето  се  отпраща  покана  за  заплащане  на  таксата , от  която  е  освободено , заедно  със  
законно  дължимите  лихви . 
2. Община  Кочериново  уведомява  компетентните  държавни  органи , включително  прокуратурата , 
за  подадена  декларация  с  невярно  съдържание  за  rьрсене  на  наказателиа  отговорност . 

III. Чл .7, ал .4 да  се  чете  както  следва : 
Нe се  събира  такса  за  битови  отпадъци  за  услугите , предоставени  на  молитвени  домове , 

храмове  и  манастири , в  които  се  извършва  богослужебна  дейност  от  законно  регистриранитг  
вероизповедания  в  страната . 

IV. Ал .5 и  ал .6 от  чл .7 се  отменят  
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