ПРОЕКТ
Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай
§1. В чл.14, ал.3, т.3 след думите „пропорционално на” се добавя „повисоката между”, а
думите „на имота ” се заменят с „и данъчната оценка” и чл. 14, ал.3, т.3 добива следния вид:
„ 3. за нежилищни имоти на предприятия – пропорционално на повисоката между отчетната
стойност и данъчната оценка;”
§2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, т.1 накрая след думите „от Общината ”се добавя „или когато имотът не се ползва
през цялата година и до края на предходната година в Общината е подадена декларация по
образец от собственика или ползвателя. За придобити през годината имоти тази декларация,
придружена от документите по ал.4, се подава в двумесечен срок от датата на придобиване; ”
и т.1 добива следния вид:
„1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или
когато имотът не се ползва през цялата година и до края на предходната година в Общината е
подадена декларация по образец от собственика или ползвателя. За придобити през годината
имоти тази декларация, придружена от документите по ал.4, се подава в двумесечен срок от
датата на придобиване; ”
2. Ал. 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по ал.2” се заменят с „по ал.1, т.1” и ал.3 добива следния вид:
„ (3) Декларацията по ал.1, т.1 се завежда в специален регистър в отдел “Местни приходи” при
Общинска администрация. ”
4. В ал. 4 думите „по ал.2” се заменят с „по ал.1, т.1” и след думите „ал.1, т.1” се добавя „до
края на предходната година”и ал. 4 добива следния вид:
„(4) Подалите декларация по ал.1, т.1 до края на предходната година представят в срок до 31
декември на същата година следните документи:
1.
2.

Удостоверение от ВиК, че за този имот е спряно подаването на питейна вода;
Удостоверение от ЕВН България, че за този имот е спряно електрозахранването.”

5. В ал. 5 накрая, думите „по ал.2” се заменят с „по ал.1, т.1”и ал.5 добива следния вид:
„(5)Лицата, които не представят документите по ал. 4 в срок , не се освобождават от таксата
по ал.1, т.1.”
6. В ал. 6 думите „по ал.2” се заменят с „по ал.1, т.1”и ал.6 добива следния вид:
„(6) Обстоятелствата посочени в декларацията по ал.1, т.1 се проверяват от комисия,
определена със заповед на Кмета на Общината през годината на освобождаване. ”
§3. В Глава втора „Местни такси”, Раздел І „Такса за битови отпадъци” се създава чл.19а със
следното съдържание:
„Чл. 19а. 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.”
§4. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думата „сектор” се заменя с „отдел”, а в края на изречението изразът „и в кметствата
по населени места” се заличава и ал.1 добива следния вид:
„(1) Притежателите на кучета следва да подадат декларация за това в отдел „Местни приходи”
на общинска администрация Първомай.”
2. В ал.3 се създава нова т.7 със следното съдържание:
„7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й, с изключение на §1, §2 и
§ 3, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.
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