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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 162 /18.12.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 13 /18.12.2012 г. 
 
 
ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта „такса за битови 
отпадъци” 
 
 

На основание чл.21, ал.2, и чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, в изпълнение на чл.9, от Закона за местните данъци и такси, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Чл.14, ал.3  се изменя както следва: 

(3) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане 
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и/или за поддържането на 
чистотата на териториите за обществено ползване, както следва: 

1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на 
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси; 

2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти 
на граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси. 

 

2. Чл.15, ал.2 се изменя както следва:  

(2) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя ежегодно с решение на 
Общински съвет Елена, в годишен размер, поотделно за всяко населено място, въз 
основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка 
дейност поотделно. 

 

 



3. Чл.16  се изменя както следва: 

Чл.16 (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на предприятия и граждани се 
определя: 

1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за 
съхраняването им и честотата на сметоизвозване, определена със заповед на кмета 
на общината; 

2. пропорционално в промили. 

(2) Общински съвет Елена определя размера на таксата за битови отпадъци в лева 
на един съд, за една година, за всяко населено място, при определената със заповед 
на кмета на общината честота на сметоизвозване,  в зависимост от вида и обема на 
съда. Таксата включва цената на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване“ и 
„обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и 
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци“.  

(3) Освен таксата по ал.2, предприятията и гражданите заплащат и такса за 
услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“. 
Размерът на таксата се определя както следва: 

1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на 
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси; 

2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти 
на граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси.  

(4) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, т.1, 
или за имота не е подадена декларация по реда на ал.6, или такава е подадена 
извън определения срок, или същата не е по утвърдения образец, таксата за 
битови отпадъци се определя както следва: 

1. за нежилищни имоти на предприятия – в размер, пропорционален в промили на 
основа по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси; 

2. за жилищни имоти на предприятия, както и за жилищни и нежилищни имоти 
на граждани – в размер, пропорционален в промили на основа данъчната оценка, 
изчислена по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси.  
(5) В случаите по ал.4 разпределението на размера на промила е както следва: 
1. за сметосъбиране и сметоизвозване; 
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; 
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

(6) За определяне на таксата за битови отпадъци за имоти на предприятия и 
граждани, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване по реда на чл. 16, ал.1, т. 1, лицата по чл.15, ал.1 подават в срок до 
30 ноември на предходната година декларация по образец, утвърден от кмета на 
общината, за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които 
ще използват през годината. Декларацията се подава до кмета на общината. За 
новопостроените или придобитите по друг начин имоти през годината, лицата по 



чл.15, ал.1 могат да подадат декларация в 2-месечен срок от датата на 
придобиване. 

(7) Когато се установи, че декларираните обстоятелства по ал.6 не отговарят на 
действителните, таксата се определя съобразно обстоятелствата, отразени в 
констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на община Елена 
лица. 

  

4.  В чл.17 се създава нова ал.3: 

(3) Такса битови отпадъци се администрира и събира от дирекция “Финанси, 
бюджет и местни приходи” в община Елена. 

 

Решението влиза в сила от приемането му. 

 
 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


