НАРЕДБА за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23Л 1.2006 г. на Столичния общински
съвет, в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006
г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по
Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните,
информационни и декоративно- монументални елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община, приета с ?еш ение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007
г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с
Решение № 993 от 5.12.2008 г. на АдмС - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от
28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение
№ 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12
от 15.05.2008 г., поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и
доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по
Протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от
23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009
г., доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831
по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009
г., изм . и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735
по Протокол № 53 от 3.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от
28.01.2010 г., изм . и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.. Решение №
558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от
16.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение №
450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от
28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение №
508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Реше ние № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.,
изм. с Решение № 4946 от 4.09.2012 г. на АдмС - София-град по адм. д. № 6140/2011 г.,
потвърдено с Решение № 2252 от 15.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и
доп. с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 369 по
Протокол № 43 от 18.07.2013 г. - в сила от 1.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол
№ 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в
сила от 1.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., в сила от 1.03.2015 г., изм. и
доп. с Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.
Бел. ред.: Образци на документи във връзка с администрирането на местните данъци и
такси от Столична община са публикувани на сайта на общината - виж тук.

РЕШЕНИЕ № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.
на Столичния общински
съвет
За приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община
На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал.
I от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община.
2. Възлага на кмета на Столичната община в тримесечен срок от приемане на
настоящото решение да внесе за утвърждаване в Столичния общински съвет механизъм за
използване на част от постъпленията по Глава III ог наредбата по т. 1, за капиталови
разходи, подобряващи технологичната база на съответната администрация, за издръжка на
столичната или районната администрация, съобразно мястото на извършваната услуга и за
мотивация на служителите по преценка на съответния ръководител.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на 23.11.2006 г., Протокол № 93, точка 8 от дневния ред, по доклад № 93-00-311/4.09.2006
г. и 29.09.2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по местно
самоуправление и нормативна уредба на Стсличния общински съвет.

НАРЕДБА за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Определяне на размера на общинските такси и цени на
услуги
Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране.
Чл. 2. Общината събира следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални
грижи, общежития и други общински социални услуги;
4. (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)в
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. (отм. - Решение № 313 по Протокол JS'e 19 от 28.06.2012 г.)И
9. за притежаване на куче (в сила от 1.01.2007 г.);
10. други местни такси, определени със закон.
Чл. 3. За всички услуги и права, предоставяни от Столична община, с изключение на
тези по чл. 2, Столичният общинският съвет определя цена.
Чл. 4. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя вбългарски левове.
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с
общински таксови марки.
Чл. 5. (1) Размерът на местните такси се определя при спазване на следните
принципи:
1. възстановяване на пълните разходи не общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на

тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя
отделна такса за всяка от дейностите.
Чл. 6. Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:
1. Преки и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания,
здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
2. Материални, режийни, консултантски и други разходи (доставки на материали и
услуги, застраховки, командировъчни, наеми);
3. Разходи за управление и контрол;
4. Разходи по събиране на таксата и други (напр. инвестиционни, имащи отношение
към формиране размера на таксата).
Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на
общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това
се налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от
републиканския бюджет.
Чл. 8. Лицата, неползващи услуга през годината или определен период от нея, се
освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред, определен с
тази наредба.
Ч л. 9. (1) (Изм. и доп. - Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г.)*
Столичният общински съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси.
(2) (Изм. - Решение № 701 по Протохол № 54 от 19.12.2013 г.)* В случаите на
освобождаване от такси по решение на общинския съвет, разходите по предоставяне на
услугата са за сметка на общинските приходи.
(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раздели на наредбата.
Чл. 10. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други
лица, за цени на тези услуги могат да бъдат приети пазарните, като размерът им не се

ограничава до стойността на разходите по предоставяне на услугата.
Чл. 11. (1) Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за
извършване могат да бъдат:
1 .обикновени;
2. бързи - когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за
извършване на обикновена услуга;
3. експресни - когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока
за извършване на обикновена услуга.
(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.
(3) В настоящата наредба са посочени цените на обикновените услуги.
(4) Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената
услуга.
(5) Експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на
обикновената услуга.

Раздел II
Събиране на местните такси и цени на услуги
Чл. 12. (1) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация
по ред, определен в наредбата.
(2) Приходите по ал. 1 постъпват в бюджета на общината.
(3) (Нова - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Кметът на Столичната
община издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в
размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година
от датата на издаване на разрешението.
(4) (Нова - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 313
по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)в Разрешение за отсрочване или разсрочване на
задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава
от кмета на Столична община след решение на Столичен общински съвет.
Чл. 13. Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или
едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в тази наредба
или в друг нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 14. (Изм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 313 по
Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)в Установяването, обезпечаването и събирането на
местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ). Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
Чл. 15. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава
документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на
общинския бюджет.

Раздел III
Промени в размера на местните такси и цени на услуги.
Определяне цени на нови услуги
Чл. 16. (1) Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на
цени на нови услуги се извършват с решение на Столичния общински съвет.
(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на Столична община
изготвят анализ за прилагане на действашщте услуги и техните цени и мотивирано
предложение за въвеждане на нови услуги, респ. нови цени.
(3) Анализът по ал. 2 задължително съдържа:
1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите
или пазарните цени;
2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите и въвеждане на нови услуги;
3. Препоръки за подобряване администрирането и събираемостта на таксите.
(4) Въз основа на данните по ал. 3 кметът на Столична община внася в Столичния
общински съвет обобщен анализ и предложение за изменение размера на действащите
местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, както и въвеждане на
нови услуги, респ. нови цени.
Чл. 17. (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)в Всички
предложения за промени в наредбата се извършват чрез Дирекция "Икономика и търговска
дейност" - Столична община.

Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I
Такса за битови отпадъци

Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане
на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет
ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка
дейност поотделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил
размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база
действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)Ш Таксата се заплаща от
собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване - от ползвателя. При
концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.
(6) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Собственикът на
сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, заплаща такса за битови
отпадъци и за този имот или съответната част от него.
(7) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За имот държавна или
общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща от лицето, на което имотът
е предоставен за управление.
(8) (Нова - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г.) Не се събира такса за
битови отпадъци за услугите предоставени па молитвени домове, храмове и манастири, в
които се извършва богослужебна дейност от законнорегистрираните вероизповедания в
страната.
Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)* До 30
септември кметовете на райони изпращат в Дирекция "Икономика и търговска дейност" Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва
организирано сметосъбиране и сметоизвозвапе.
(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на
предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите
на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида
на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.
(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните администрации и в Интернет
сайта на Столична община.
(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на
организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на

битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната
стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на
гражданите.
Чл. 20. (1) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., в сила от
1.01.2013 г.)** Такса за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните
срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се
дължи.
(2) Таксата се администрира и събира от Дирекция "Приходи и администриране на
местни данъци и такси" - Столична община.
Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото
на месеца, следващ придобиването на имота.
(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през
който е преустановено ползването им.
(4) (Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)Ш
Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията се определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за
съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
2. чрез пряко договаряне;
3. пропорционално в промили.
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)И За
определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията, попадащи
в границите на организираното сметосъбиране и смегоизвозване, по реда на чл. 22, т. 1
предприятията подават в срок от 1 октомЕфи до 30 ноември на предходната година до
кмета на Столична община чрез Дирекция "Икономика и търговска дейност" декларация
по образец (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване
на битови отпадъци, които ще се използват през годината.
(2) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп. - Решение №
3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)И В седемдневен срок от подаване на декларацията по
ал. 1 Дирекция "Икономика и търговска дейност" изпраща екземпляр от нея в Дирекция
"Приходи и администриране на местни данъци и такси" за изчисляване размера на
дължимата такса за битови отпадъци и в Сте личен инспекторат - за контрол.

