ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 3/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 545
гр. Левски, 14.12.2018г.
относно: Изменение в Наредба № 6 / 31.01.2013г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Левски
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
Приема изменение в Наредба №6/31.01.2013г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Левски, както следва:
І. В глава втора, раздел I се правят следните изменения:
1. В чл.11, ал.3 „За имоти, намиращи се извън районите, в които
общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се
събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо
за битови отпадъци и такса за поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване“
се заличават думите „такса за обезвреждане на битовите отпадъци и
поддържане на депо за битови отпадъци“ и чл.11, ал.3 се изменя така:
„ал.3.“ „За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“.
2. В чл.16, ал.1 „Освобождават се от заплащане на такса за битови
отпадъци в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване, лицата
собственици или ползватели на имотите, попадащи в районите по чл.11,
ал.2, неползващи услугата през съответната година.“
след думите „сметосъбиране и сметоизвозване“ се добавят думите „както и за
поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци“ и ал.1 се изменя така:

„ал.1. „Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта й
за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за поддържане и експлоатация на
депо за битови отпадъци, лицата собственици или ползватели на имотите,
попадащи в районите по чл.11, ал.2, неползващи услугата през съответната
година.“
3. Създава се чл.21а:
„Чл.21а. Размерът на таксата се определя в левове, както следва:
(1) За жилищни имоти на граждани и юридически лица и за нежилищни
имоти на граждани таксата се определя по един от следните два начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на
битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа
или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно
вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни
съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване –
пропорционално върху данъчната оценка на имота.
2. Когато не може да се установи количеството битови отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално
върху данъчната оценка на имота.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа
или други съоръжения – пропорционално върху данъчната оценка на имота.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване –
пропорционално върху данъчната оценка на имота.
(2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по един
от следните два начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на
битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа
или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно
вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни
съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване –
пропорционално върху по-високата от отчетната стойност на имота и
данъчната оценка, определена по реда на Приложение № 2 на ЗМДТ.
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално
върху по-високата от отчетната стойност на имота и данъчната оценка,
определена по реда на Приложение № 2 на ЗМДТ.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа
или други съоръжения – пропорционално върху по-високата от отчетната
стойност на имота и данъчната оценка, определена по реда на Приложение
№ 2 на ЗМДТ.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване –
пропорционално върху по-високата от отчетната стойност на имота и
данъчната оценка, определена по реда на Приложение № 2 на ЗМДТ.“
4. Създава се чл.21б:
„Чл.21б. (1) Когато таксата за битови отпадъци може да се определи
според количеството на битовите отпадъци, лицата подават декларация по
образец /Приложение към чл.21б, ал.1/ в отдел „Местни приходи, бюджет,
финанси и счетоводство“ до 30 ноември на предходната година. За
новоизградени или придобити през годината имоти, декларацията се подава в
двумесечен срок от датата на придобиване.
(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне
на битови отпъдъци, които ще се използват през годината, съобразно
определената от кмета на Община Левски честота на извозване на битовите
отпадъци.
(3) Служителите от Дирекция „Градоустройство и архитектура“
преценяват наличието или отсъствието на възможност за отчитане на
количеството генерирани от съответното лице отпадъци и предоставят
информация на отдел „МПБФС“.
(4) Когато лицето не е подало в срок, декларирало е по-малко от
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не
изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща
годишната такса върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера
на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата
се дължат лихви, съгласно сроковете за внасяне.
(5) Не се подава декларация за:
а) обекти, използващи съдовете за обществено ползване;
б) обекти, находящи се в многоетажни сгради;
в) самостоятелни обекти, без обслужваща инфраструктура;
г) обекти без обособени площадки за разполагане на
декларираните съдове за смет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3 За 2019г. срокът по чл.21б, ал.1 е до 30.12.2018г.

ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 1.

ДОЧКО ДОЧЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

