Закон за местните данъци и такси
Раздел I
Такса за битови отпадъци
Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
Таксата се заплаща за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка
услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване.
Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
За имоти, намиращи се извън
районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци,
се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)
Границите на районите и видът на
предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване
се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до
30
октомври на предходната година.
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 95 от 2009
г., в сила от 1.01.2010 г.)
Таксата се заплаща от лицата по чл. 11.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004
г.)

.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004

г.)

.
Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., отм., бр. 119 от 2002

г., в сила от 1.01.2004 г.).
Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
Таксата се
определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз
основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)
събиране,
включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 53
от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)
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. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година
общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата
година, таксата се събира на база действащия размер към
предходната година.

31 декември на

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., отм., бр. 100 от 2005 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., предишна ал. 4, бр. 106 от 2004 г.)
Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 109 от
2001 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
Размерът на таксата се определя в
левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) (Предишно изр. второ на т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 119 от 2002
г., в сила от 1.01.2004 г.)
Когато не може да се установи количеството на битовите
отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004
г.)
При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите
отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 .
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004
г.)
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от общинския съвет.
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
Не се
допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на
таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
(1) Таксата се
заплаща по ред, определен от общинския съвет.
(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за
съответния период и за сроковете за плащане.
Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.).

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Не се събира такса за:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г.)
сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато
услугата не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови
отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма
такива.
Раздел II
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение
Чл. 72. Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна,
места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири,
както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
Чл. 73. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в
зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в чл. 72 .
(2) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.
Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г.).
Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 109 от 2001 г., отм., бр.
119 от 2002 г.).
Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г.).
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г.).
Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., отм., бр. 119 от 2002 г.).
Чл. 79. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в
него период.
(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.).
Чл. 80. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да
го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от
лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 12. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
/2) Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно- сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.
(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за
битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(4) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1 в съответния
район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на
общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
Чл. 13. /изм. с Решение № 7/27.01.2011 г./ Таксата се заплаща от данъчно
задължените лица по чл.11 от ЗМДТ.
Чл. 14. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци: контейнери, кофи
и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. /изм. с Решение № 7/27.01.2011 г./ 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 чл. 71е от Закона за
управление на отпадъците.
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил
размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база
действащия размер към 31 декември на предходната година.
Чл. 15. (1) Размерът на таксата се определя, както следва:
1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия – пропорционално върху данъчната оценка, определена по норми съгласно
Приложение 2 на ЗМДТ;
2. /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./ за нежилищни имоти - в левове,
според количеството битови отпадъци, в зависимост от броя и вида на съдовете за
събиране на отпадъците, на база разходите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и 3. Лицата по чл. 13
подават за целта декларация до 30 ноември на предходната година. За придобитите
през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването им.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1,
т. 2 за всеки отделен имот, размерът на таксата се определя пропорционално върху
данъчната оценка на имота.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 се заплаща и такса за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места, пропорционално върху
данъчната оценка на имота.
(4) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не се
обслужват, намиращи се в границите определени със заповедта на кмета на общината
по чл. 12, ал. 4.
(5) /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./ Не се събира такса за
сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за имотите,
които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и
е подадена декларация от лицата по чл. 13 за това до 30 ноември на предходната
година. Ако имотът е съсобственост на няколко лица или има няколко ползватели,
декларацията се подписва от всички съсобственици или ползватели.
(6) Декларациите по ал. 1 и ал. 5 се подават в Дирекция “Местни данъци и
такси”, гр. Габрово, ул. “Р. Каролев” № 4, на бланки-образци, утвърдени със заповед на
кмета.

(7) В течение на годината за обстоятелствата декларирани по ал. 5 се извършват
проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани през текущата
година услуги на ВиК, Електроразпределение и други. При констатирано ползване на
имота, таксата се събира в годишен размер пропорционално върху данъчната оценка на
имота.
(8) Когато лицето не е подало в срок декларацията по ал. 1, т. 2, декларирало е
по малко от необходимия му брой съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите
отпадъци в определените за целта съдове, констатирано на база проверки, то заплаща
годишна такса пропорционално върху данъчната оценка на имота. От размера на
дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат
лихви съгласно сроковете за плащане.
Чл. 16. (1) /изм. с Решение № 7/27.01.2011 г./ Таксата се заплаща в сроковете по
ЗМДТ за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.
(2) /изм. с Решение № 7/27.01.2011 г./ На предплатилите от 01 март до 30 април
за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
(3) Собственикът на ново придобит имот дължи такса от началото на месеца
следващ месеца на придобиване на имота.
(4) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца,
през който е преустановено ползването.
Чл. 17. Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугите и не
извършва разходи за тях по чл. 14.

