
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 194 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с 

Протокол № 19 

 

 ОТНОСНО: Изменение на чл.14, ал.4, т.2 от Наредба №9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси 
 

Мотиви: 

 Законът за местните данъци и такси урежда обществените отношения, касаещи 

събираните от общините суми като такса за битови отпадъци. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 88 от 

2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), таксата за 

битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 

и селищните образувания в общината. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., 

бр. 109 от 2001 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 106 от 2004 г., изм., 

бр. 100 от 2005 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 53 от 2012 г., в 

сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 

г., в сила от 1.01.2019 г.) от ЗМДТ, дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 

включват:  

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения 

за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането 

на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци 

по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;  

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 

отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2; 

 Съгласно разпоредбите на чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 

г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 

г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 

1.01.2019 г.) от ЗМДТ, не се събира такса за:  

1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от 

услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не 

се предоставят от общината;  

2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от 

услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от 

задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по 

местонахождението на имота; 
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 С оглед сочения текст на чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, настоящата редакция на чл. 

14, ал. 4, т. 2 от НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ на Общински съвет Николаево, имащ 

следното съдържание „Чл. 14, ал. 4, т. 2 /Изм. с Реш. № 13 от 29.12.2015 г./ За 

недвижими имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани 

и недвижими имоти на фирми, които не се използват през годината, при подадена 

декларация в Общината от собственика или ползвателя до края на предходната година 

в общината по местонахождението на имота.“, не съответства на правната уредба, 

дадена със закона, при което следва наредбата да бъде променена, съобразно 

законовите разпоредби.  

 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни, е предоставена възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта, след изтичането на законоустановения 

срок такива не са постъпили. 

 

 Поради тава, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във вр. с чл. 9, чл. 62, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 71, 

т. 2 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет Николаево   

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Изменя текста на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Наредба №9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за 

местните данъци и такси, както следва:  

 

 

 „Чл. 14а, ал. 4, т. 2. Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и 

дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от 

ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до 

кмета на общината. 

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 


