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   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Ситово. 
 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 С приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ) обнародвани в ДВ, бр.101 от 22.11.2013 г., влизащи в сила 
от 01.01.2014 година се налага приемането на изменение и  допълнение 
към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги  на територията на община Ситово. На основание 
създадения   чл. 71а и допълнение към чл. 71, т. 1 в ЗМДТ от 22.11.2013 г. 
следва да се създаде нова алинея към чл. 18 в глава втора, раздел първи от 
наредбата, с която се освобождават от такса за битови отпадъци 
молитвените домове,, храмове и манастири, в които се извършва 
богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в 
страната, както и да се направи допълнение към досегашната алинея (4).  
 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Ситово да 
вземе следното 

 
 
 

 1 



 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, 

Общински съвет Ситово приема изменение и допълнение към Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Ситово, както следва: 

 
В  чл.18 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 4, със следния текст: 
« (4) 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.» 
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, със следния текст: 
« (5) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не 
извършва разходи по чл. 16 или ако имотът не се ползва през цялата 
година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя 
до края на предходната година в общината по местонахождението на 
имота». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
             ВНАСЯ:………………………. 

                                                                              / ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ/ 
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МОТИВИ 
 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Ситово. 
 
 

Основание: чл.28 от ЗНА 
 

          1.Причини, налагащи приемането на Наредбата: 
Във връзка с настъпили изменения в ЗМДТ с приет закон за изменение и допълнение 
на Закона за местните данъци и такси от народното събрание и обнародван в държавен 
вестник,бр.101 от дата 22.11.2013 год., е необходимо да се направят допълнения и 
изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община 
Ситово с цел коректното и законосъобразно прилагане. 
 2.Цели които се поставят: 
 Целите ми като вносител на този проект са: унифициране на разпоредбите на 
Закона за местните данъци и такси с разпоредбите от Наредбата; 
 3.Финансови и други средства,необходими за прилагането на новата 
уредба. 
 Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 
средства. 
 4.Очаквани резултати от прилагането,включително финансови, ако има 
такива. 
 Резултатите които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до 
постигане на целите,наложили приемането на същата. 
 5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен 
акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси,поради 
което,съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от 
съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз. 
 
Забележка: Съгласно Чл.26,Ал.2 от Закона за нормативните актове на 
заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и становища по 
проекта.Последните могат да бъдат депозирани деловодството на Общинска 
администрация или изпращани на e-mail:sitovo@mail.bg 
 
 
 
                                                                                           С  уважение, 
 
                                                                                                           Инж. Николай Неделчев 
                                                                                                           Кмет на Община Ситово 
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