Публикувани на 18.11.2016г.
Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услугите на територията на община Търговище(Приета на
заседание на Общински съвет Търговище с Решение№ 2 по Протокол
№ 8 от 24.04.2008г., в сила от 07.05.2008г.)
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на
заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, отпубликуване на
обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на
Наредба за изменениеи допълнение на Наредбата заопределянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Търговище/Наредбата/. Предложенията и становищата могат да
бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община
Търговище на адрес: гр.Търговище,площад ”Свобода” или
на
email:obsthina@targovishte.bg.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, Ви
представяме следнитемотиви за изменение и допълнение на Наредбата:
І. Причини, които налагат приемането:
В Общински съвет- гр. Търговище е депозиран протест от Районна
прокуратура- Търговище, против разпоредбата на чл.17, ал.1 от наредбата.
Мотивите за това са, че посочената разпоредба директно урежда начина на
определяне на таксата въз основа на данъчната оценка, което е в
противоречие с нормите на чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, където е въведена
задължителна поредност при определянето и. Според чл.67, ал.1 от ЗМДТ
размерът на таксата се определя според количеството на битовия отпадък.
Ал.2 предвижда, че когато не може да се установи количеството на
отпадъка, следва да се премине към някой от другите начини на
определяне. В случая разпоредбата на чл.17, ал.1 от Наредбата/приета с
Решение№ 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г., в сила от 07.05.2008г./ е
приета като не е предоставена възможност за преценка, кой от способите
за определяне на таксата да бъде приложен.
За постигането на законосъобразност на подзаконовия нормативен
акт, следва да изложим следните мотиви:
За да се определи таксата за битови отпадъци според количеството е
необходимо да се установи количеството, което всяко домакинство или

лице генерират. Определянето би било възможно в теглови или обемни
единици, т.е. количеството отпадък от домакинство или лице да бъде
претеглено или определено според съвместимостта на съдовете или напр.
чувалите, в които отпадъкът ще се изхвърля.
При действащата на територията на община Търговище система за
събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от
всяко домакинство или лице е възможно, само когато домакинството или
лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. Този
метод би могъл да се приложи за не повече от 9% от населението на
общината. Сметосъбирането за останалите 91 % може да бъде
организирано само чрез съдове за групово ползване. В определени точки
на територията на населеното място са разположени определен брой
съдове, които се ползват от определена група домакинства в района. Често
срещана практика е съдовете в определен район да се ползват и от
домакинства от съседен район (напр. когато съдовете предназначени за
даден район е намират по трасето, по което отиват на работа ползватели
живеещи в съседни райони). При групово ползване на съдовете за
отпадъци, много често освен домакинства, ползватели са и офиси,
магазини и др.При тази система на сметосъбиране видът и броят на
ползвателите на определен съд е непостоянен и варира в много широки
граници.
От горното е видно, че при действащата система на сметосъбиране
не е възможно отчитането на количеството отпадъци генерирано от всяко
отделно домакинство или лице. В тази връзка съответно е невъзможно и
определянето на таксата според генерираното количество отпадък.
Предвид изложеното се явява невъзможно таксата битови отпадъци
за жилищните имоти да се определя според количеството им. Следва да се
приложи алтернативно предвидената възможност в чл.67, а.2 от ЗМДТ и да
се запази досега използвания начин- в промил върху данъчната оценка на
имота. Текста на чл.67, ал.3 от ЗМДТ от своя страна предвижда при
определяне размера на таксата в зависимост от количеството на отпадъка
да се включат разходите по чл66, ал.1, т.1, 2, 3 от с.з., а за компонента
„такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ е
предвидена възможност да се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Това
представлява такса за услугите по почистване на уличните платна,
площади, паркове и други територии от населените места, предназначени

за обществено ползване. Предвид че гр. Търговище се посещава и от
граждани, които не живеят на територията му, но се явяват ползватели на
обществените територии, практически е невъзможно, а и противоречиво на
духа и смисъла на закона определянето на тази такса да става в левове на
ползвател.Гореизложеното относно промяна на основата за определяне на
таксата, важи с пълна сила и за този компонент от нея, поради която е
целесъобразно да се запази досега използвания начин- в промил върху
данъчната оценка за жилищни имоти на граждани и предприятия.
Относно нежилищните имоти на граждани и предприятия Община
Търговище е предоставила и алтернативна възможност в чл.20, ал.4 от
наредбата, където е определен начина за определяне на такса за
обслужване на съдовете за битови отпадъци.

ІI.. Целите, които се поставят:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
на територията на община Търговище цели привеждането й в съответствие
с действащите нормативни актове от по-висока степен.
III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвидените изменения и допълнения в Проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Търговище не изискват допълнителни финансови средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането:
Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за такса битови
отпадъци;
V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата заопределянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на община Търговище е подзаконов
нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е

обвързано
със
синхронизирането
на
действащото
българскозаконодателство (Закона за местните данъци и такси), относимо
към уредбата на тезиобществени отношения.Настоящите изменения са в
съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за
местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани
с тази материя.
Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение
и допълнение наНаредбата,е както следва:
§ 1.Чл. 17 ал.1 се изменятака:
„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:“
§ 2. Чл. 19, ал.2се отменя.

§ 3. Чл. 20, ал.1 се изменя така:
„Размерът на таксата за жилищни имоти на физически лица и
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, се определя
пропорционално върху данъчната оценка на имота, както следва :“
§ 4. Чл.20, ал.2 се изменя така:
„Размерът на таксата за нежилищни имоти на физически лица и
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, се определя
пропорционално върху данъчната оценка на имота, както следва :“
§ 5. Чл.20, ал.4, т.1 се изменя така:
„Таксата за обслужване на съдове за битови отпадъци, декларирани с
декларация по утвърден образец в Отдел „Местни данъци и такси" към
Община Търговище до края на предходната година, за нежилищни имоти
се определя за компонентите сметосъбиране и сметоизвозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както
следва:“

§ 6. В чл.20, ал.4, след т.1.3. се добавя следното изречение:
„За

услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване, се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.“
§ 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
на територията на община Търговище влиза в сила от деня на приемането и
от Общински съвет- Търговище.

