Мнения, становища и препоръки към предложеното изменение и допълнение на
наредбата, може да изпращате на официалната интернет страница на община Радомир
www.radomir.bg и на имейла на община Радомир – obshtinaradomir@abv.bg или писмено в
деловодството на общината.
Проект
НАРЕДБА
ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
/Приета с Решение № 317 на Общински съвет – Радомир по Протокол № 16 от
заседание проведено на 29.12.2008г., изменена и допълнена с Решение № 29 по Протокол №
4 от 13.03.2009 г., Решение № 35 по Протокол № 5 от 17.04.2009 г., Решение № 73 по
Протокол № 6 от 29.05.2009 г., Решение № 103 по Протокол № 8 от 26.06.2009 г., Решение
№ 189 по Протокол № 14 от 18.12.2009 г., Решение № 2 по Протокол № 1 от 25.01.2011 г.,
Решение № 2 на Общински съвет – Радомир по Протокол № 1 от заседание проведено на
31.01.2013 година
§1. чл. 7 ал. 4 се изменя както следва:
В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по
предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на
общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския
съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
§2. Чл. 19а ал. 2 се изменя както следва:
Не се заплаща такса “битови отпадъци” за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите,
които няма да се използват през цялата година и е подадена декларация за това по образец 1
в общинска администрация - Радомир от собствениците на имоти или ползвателите
/наричани за краткост “ползватели”/ в срок до края на предходната година.
§3. Към Чл. 19а се създава нова алинея 6:
(6) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове,
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§4. Измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир влизат в сила от
датата на приемане на решението на Общински съвет – Радомир.
§5. Решението на ОбС да се публикува поне в един местен всекидневник.

МОТИВИ
по проекта за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир
Приемането на изменението и допълнението на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир
се налага поради промяна в нормативната база, касаеща Закона за местни данъци и такси.
Целта на настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Радомир, предвижда:
допълнения, относно освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на имоти,
собственост на граждани и фирми, които не се използват целогодишно и за това са подали
предвидения образец на молба декларация до 31 декември на предходната година;
освобождаване на такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната.
За прилагането на изменението и допълнението на Наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Радомир е
синхронизиран и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
Очакваните резултати от приемането на предложения проект за изменение и
допълнение на наредбата са основно в посока на подобряването на процедурите по
администриране на местните такси.

Образец №1
/към чл.19а, ал.1 от Наредбата/

ДО КМЕТА
На ОБЩИНА РАДОМИР
ДЕКЛАРАЦИЯ
/образец 1/
към чл. 19а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Радомир
за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване
1. от ………………………................……………………………… ЕГН …………………………
адрес гр./с. ..........................................................................................................................................
представлявано от ………………………………………………… ЕГН …………………….…..
2. . и ………………………................……………………………… ЕГН …………………………
адрес гр./с. ..........................................................................................................................................
представлявано от ………………………………………………… ЕГН …………………….…..
3. и …………………………..............……………………………… ЕГН …………………………
адрес гр./с. ..........................................................................................................................................
представлявано от ………………………………………………… ЕГН …………………….…..
4. и ……………………….................…………………………….… ЕГН ….………………….…
адрес гр./с. ..........................................................................................................................................
представлявано от ………………………………………………… ЕГН …………………….…..
5. и .……………………................…….…………………………… ЕГН …………………………
адрес гр./с. ..........................................................................................................................................
представлявано от ………..……………….……………………… ЕГН …………...……………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Декларираме, че имот с партиден №
……………………..........................................................……………, представляващ
...................................................................................................................................................
Намиращ се в гр./с.
........………………………ул.……………………………………………№...................
1. Няма да се използва през цялата 20…….. година.
2. В имота няма открити партиди за електроенергия и ВиК/има открити партиди за:

3. Елктроенергия № ......................................... и за ВиК № .....................................................
Прилагам следните документи удостоверяващи собствеността на имота и/или
ползването му.
1. Копие от фактури на „ЧЕЗ Електро България“ АД.
2. Копие от фактури на „ВИК“ АД.
3. .........................................

дата ………………….. 20…….. г.

Декларатори: 1. ……………………….…...
2. ………………………….…
3. ………………………….....
4 ………...………………..….
5. .………………………….....

Известно ми/ни/ е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося/носим/
наказателна отговорност , съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

