
МОТИВИ 
 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември. 
(Съгласно чл.26, ал. 2, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове) 

 
1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 
подзаконовия нормативен акт: 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Септември е приета от Общински съвет – гр.Септември.  
С Проекта се предлага изменение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Септември на основание чл.8, 
ал.5 от Закона за местните данъци и такси, с който се предвижда прецизиране празнотите 
на чл.21 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Септември, за заявяване и установяване на неползването 
на услугата, за която се дължи такса битови отпадъци.  
Тази празнота в наредбата като подзаконов нормативен акт не може да служи като 
основание за вменяване на задължение за заплащане не неизползваната услуга, за което е 
необходимо Общинският съвет да определи реда , по който лицата, неползващи услугата 
през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане 
на съответната такса. 
Предвид на гореизложеното, смятам, че промяната на Наредбата е наложителна. 
 
2. Цели които се поставят: 
Целите ми като вносител на този проект са: 
- актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Септември и нейното прецизиране; 
- постигането на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането 
на дължимите такси; 
- предоставяне на възможност на задължените лица, неползващи услугата през съответната 
година или през определен период от нея, да декларират тези обстоятелства и  пред 
община Септември  и да бъдат освободени от заплащане на съответната такса. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Проектът за изменение Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Септември не изисква нови финансови или 
други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са: 
- прецизиране и справедливо облагане на лицата неползващи услугата, задължени за 
плащане на такса битови отпадъци. 
- облекчаване на лицата – задължени за плащане на такса битови отпадъци. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на ЗМДТ, поради което, съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения Закон с правото на 
Европейския съюз. 



В 14 дневен срок от публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Септември на интернет страницата на община Септември 
заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища на е-
mail: municipality@septemvri.org  
 
ВНОСИТЕЛ: 
МАРИН РАЧЕВ 
Кмет на община Септември 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    ПРОЕКТ! 
                                                                                                                             

За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Септември : 

 
 
В чл. 21, ал.1  се правят следните изменения и допълнения: 
„т.3 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
При подаване на декларацията се представят документи, които удостоверяват 
преустановяването на водоподаването и електрозахранването на имота.” 
 
„т.4 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение при определянето размера 
на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по 
приходите в общината в 7- дневен срок от възникването им .” 
 
„т.5 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване, ако през декларираният период в имота или част от него се извършват 
строителни, ремонтни или довършителни дейности.” 
 
„т.6 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
За имотите, които няма да се ползват през цялата година и има подадени декларации се 
начислява само такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения и 
такса за почистване на местата за обществено ползване.” 
 
„т.7 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване на проверки относно 
декларираните от тях факти и обстоятелства от общинската администрация и декларират, 
че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от Наказателен 
кодекс.”  
 
т.8 (нова  с решение №……г., Протокол №…) 
Декларации, подадени извън срока, определен в чл.21, ал.(1), т.2 или некоректно 
попълнени декларации без задължителни реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен 
адрес на недвижимият имот, имена и подписи на деклараторите и пр., не пораждат правни 
последици.”  
 
Създава се нов чл.58А: 
„чл.58 А (нов  с решение №……г., Протокол №…) 
За нарушение на чл.21, ал.1 при констатирано ползване на имота таксата се събира в пълен 
годишен размер, заедно с лихвите, съобразно неспазените срокове за внасяне и глоба в 
двукратен размер на дължимата такса, но не по-малко от ….……лв. за физически лица и 
имуществена санкция от ……….лв. за юридическите лица  и еднолични търговци.” 
 
В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 25: 
“§ 25. (нов, с решение №……г., Протокол №…) Промените в наредбата влизат в сила с  
Решение № …… от ………….г. , взето с Протокол №…………… на ОБС гр.Септември. 
 



 ДО                                                                                     Приложение № …….… 
 КМЕТА НА                                                                           /ново решение №………………………….../                                                                                            
 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ                                             Декларация към чл.21, ал.1от   НОАМТЦУТОС 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
По чл.21, ал.1 от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Септември/НОАМТЦУТОС/ 
за освобождаване от такса битови отпадъци /само за услугите за сметосъбиране и 

сметоизвозване/ 
 

1.  от.....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 

адрес................................................................................................................................................................. 
/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 

Представлявано от............................................................................ЕГН...................................................... 
/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

 
2.  от....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 
адрес................................................................................................................................................................. 

/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 
представлявано от..............................................................................ЕГН..................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 

3.  от.....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 

адрес................................................................................................................................................................. 
/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 

представлявано 
от.........................................................................................................ЕГН...................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 
4.  от......................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ..……............................ 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 
адрес................................................................................................................................................................. 

/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 
представлявано 
от........................................................................................................ЕГН...................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 
                     УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 
Декларирам/е, в качеството си на задължено/и  лице/а по ЗМДТ( собственици/ползватели), че имот 
с партиден №..................................., представляващ..................................................................................., 
находящ се на адрес:...................................................................................................................................... 

/гр.(с), общ., жк., ул., бл., вх., ап., ет. / 
Няма да се използва през цялата .............................г. 
........................................................................................................................................................................... 
Клиентски № за ЕВН ………………………;  Клиентски № ..............................за ВиК 
Съгласни сме Общинска администрация Септември да извършва проверки, в т.ч. на клиентските 
номера от ЕВН и ВиК на имота, относно консумираната електроенергия и/или вода. Запознати сме 
и сме съгласни, че при разход над ........... киловата електроенергия и/или над ..........куб.м. вода за 



който и да е месец през годината, или при невярно декларирани обстоятелства, дължим такса 
битови отпадъци в пълен размер за цялата година заедно с начислената лихва, и глоба в размер на 
.…... лв. за физически лица и ……..лв. за юридически лица. 
 
Имотът не е деклариран като основно жилище.   

 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НК. 

 
Дата.............................                                                   Подпис на декларатора/ите: 

                                                                                                              1. ................................ 
                                                                                                               2. ................................ 
                                                                                                               3. ................................ 
                                                                                                               4. ................................ 

Декларация  образец.......  Указания 
 

Информация за подаване на декларацията 
 
От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица 
(собственици или ползватели) или от изрично упълномощен от тях представител. 
Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се ползва през 
цялата следваща година и собствениците или ползвателите не ползват услугата за сметосъбиране и 
сметоизвозване. 
Срок на подаване – Декларацията се подава  до 31 декември на предходната година. 
Къде се подава – Декларацията се подава в Община Септември  -  Деловодство. 
От кого се приема – Декларацията се приема и се завежда в регистър, след проверка на 
обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи.  
 

Указания за попълване на декларацията 
 

1.Данни за декларатора (собственик или ползвател): 
- Попълват се имената – собствено, бащино, фамилно и ЕГН на декларатора – физическо лице или 
наименование на предприятието и ЕИК по Булстат за юридическо лице; 
- Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на предприятието; 
- Попълват се имената на представляващия предприятието. 
2. Данни за имота: 
Попълват се последователно: 
- партидния номер на имота; 
- вида на имота – жилище/къща, апартамент, земя и др.; 
- точния адрес на имота; 
- годината за която се отнася декларацията; 
- Клиентски № за ЕВН и  Клиентски № за ВиК за имота; 
- документи /бележки/ за преустановяването на ел.енергия и „ВИК” услуги. 
3. Записва се датата, на която е подадена декларацията. 
 
ВНОСИТЕЛ: 
МАРИН РАЧЕВ 
Кмет на община Септември 

                                                                                                                             
Изготвил: 
Й.Иванов - Началник отдел МДТ 
Съгласувал: 
Правен сътрудник - Ели Лазарова 
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