Чл.1 С тази методика се урежда редът и начина за определяне на таксите и
цени на услуги, предоставяни от община Вълчи дол на физически и юридически
лица.
Чл.2 (1) На територията на общината се събират следните местни такси и
се извършват следните услуги:
1.за битови отпадъци;
2.за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични
платна;
3.за ползване на детски градини, лагери, общежития и други общински
социални услуги;
4.за добив на кариерни материали;
5.за технически услуги;
6.за административни услуги;
7.за откупуване на гробни места;
8.туристическа такса;
9.такса за притежаване на куче;
10.други местни такси определени със закон.
(2)Размерите на местните такси и услуги се определят с решение на
Общинския съвет, по предложение на кмета на общината при съставяне и
приемане на общинския бюджет за съответната година.
Чл.3 Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български
лева. Местните такси се определят въз основа на необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугата.
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя на база
на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата.
(2)Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга
включват всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала;
материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на
таксите и други /например инвестиционни/ разходи, имащи отношение към
формирането на размера на таксата.
(3) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за
счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл.5 (1) Размерът на таксите може и да не възстановява пълните разходи
на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет
реши, че това се налага за защита на обществения интерес с оглед на социалната
политика на община Вълчи дол.
(2) Размерът на таксите и услугите може да се определя и на база на
изпълнението им от предходната година, повишен с коефициент на
дефлатор/индекс/ на инфлация за текущата година.
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(3)Размерът на таксите и услугите може да се определя и на база на
броя на услугите извършени от общинска администрация за предходната
година, умножен по единичната цена за съответната услуга и намален с
разходите на общината по представяне на услугата.
Чл.6 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и
от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да
бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава
до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Местни такси и цени на услуги
Раздел І
Определяне размера на такса за битови отпадъци
Чл.7 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:
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи, тротоарни кошчета и други;
2.събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Чл.8 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на
битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите
отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
Раздел ІІ
Определяне размера на такса за ползване на пазари, тържища,
тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго
предназначение
Чл.9 (1) Таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна, места,
върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири,
както и терени с друго предназначение, се определя в лева на квадратен метър
на ден или на месец, съгласно решение на общинския съвет по Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вълчи дол и нейните приложения.
(2) Таксата се определя съгласно зоната, в която се намират терените.
(3) Зоните са както следва:
гр.Вълчи дол
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Първа зона: ул.”3-ти март”; ул.”Бригадирска”; ул.”Катюша”; ул.”Средна
гора” без последните два имота след пресечката с ул.”Добруджа”; нечетните
номера на ул.”Хаджи Димитър”; номера от 2 до 6а от ул.”Н.Вапцаров”;
номерата от 1 до 13б от ул.”Ал.Стамболийски”; номерата от 4 до 22 от
ул.”Г.Димитров”; имотите попадащи в уч.двор на ул.”Родопи”; номерата от 1 до
9 от ул.”Ж.Карамфилова”; площад „Христо Ботев”; ул.”Мамарчев”
Втора зона: всички останали улици
Чл.10 (1) При издаване на разрешителни за ползване на места, върху които
са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се заплаща
депозит за почистване на терена в размер на 50 лв. След приключване
ползването на терена, ползвателят се задължава да го почисти, което се
установява с протокол след извършен оглед от служител на общинската
администрация.
Раздел ІІІ
Определяне размера на такси за детски ясли, детски градини, домове
за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
Чл.11(1) Таксата ползването на целодневни детски ясли, детски градини,
полудневни групи към тях, домове за социални грижи, лагери и други общински
социални услуги не възстановява пълните разходи за заплати и осигурителни
плащания на персонала, за храна, горива,работни и хигиенни материали,
транспортни и други разходи.
(2) Таксите за ползването на детски ясли, градини и полудневни
градини се определят с решение на общинския съвет по предложение на кмета
на общината.
(3)Таксите се определят на база на следната формула:
Размер на таксата х дните, за които лицето е ползвало услугата
________________________________________________________________,
Броя на работните дни за месеца
където,
Размер на таксата- такса, определена с решение на Общинския съвет

Чл.12 (1) Лицето ползващо услугите в системата на домашен социален
патронаж, заплаща диференцирана такса в размер, определен от общинския
съвет.
(2) Таксата се изчислява на база на следната формула:
Размер на таксата х дните, за които лицето е ползвало услугата
________________________________________________________________,
Броя на работните дни за месеца
където,
Размер на таксата- такса, определена с решение на Общинския съвет
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Чл.13 Таксите за ползване на детски градини, детски ясли, домове за
социални грижи са диференцирани, съгласно приложенията на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, прието с
решение на общинския съвет гр.Вълчи дол.
Раздел ІV
Определяне размера на такси за добив на кариерни материали
Чл.14 (1) Таксите за добив на кариерни материали се изчисляват по
отделно за всеки вид кариерен материал, съгласно решение на общинския съвет
прието при приемане на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и приложенията към нея.

Раздел V
Определяне на такси за технически услуги
Чл.15 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от
общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното
устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в
селищните и извънселищните територии.
Чл.16(1) Таксите за технически услуги се определят на база на пълните
разходи на общината за обезпечаване на услугата, като материали, външни и
консултантски услуги.
(2)Таксите се определят и на база на срока, за който общината ще се
предостави услугата.
(3)За извършване на бърза и експресна услуга, таксата се удвоява и
утроява, съгласно наредбата.
(4)Размерът на таксите за технически услуги може да се определя по
следната формула:
Брой на техническите услуги за предходния период х единична цена
за всяка услуга, съобразен с разходите за предоставяне на услугата х % на
инфлация за текущата година.
Раздел VІ
Определяне на такси за административни услуги
Чл.16(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси в размери, определени от общинския съвет в приложенията към
наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на община Вълчи дол.
(2) Размерът на таксите и услугите може да се определя и на база на
броя на административните услуги извършени от общинска администрация за
предходната година, умножен по единичната цена за съответната услуга и
съобразен с разходите на общината по предоставяне на услугата и повишен с
процент на инфлация за текущата година.
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(3) Размерът на административните такси и услуги може да се
определя на база на изпълнението им на предходната година, повишен с
коефициент на дефлатор/индекс/ на инфлация за текущата година.

Раздел VІІ
Определяне на такси за гробни места
Чл.17 (1) За ползване на гробни места се определят еднократно такси, по
решение на общинския съвет.
(2)Същите могат да се актуализират по предложение на общинска
администрация и кмета на общината с решение на общинския съвет.
Раздел VІІІ
Определяне на такса за туристическа услуга
Чл.18 (1)Размерът на туристическата такса за всяка година се обявява в
Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на община Вълчи дол, като общинския съвет определя
размера на таксата след предварително съгласуване с общинския съвет по
туризъм в процеса на приемане на годишната програма за развитието на
туризма.
Раздел ІХ
Определяне на такса за притежаване на куче
Чл.19(1) За притежаване на куче, собственикът заплаща годишна такса в
общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(2) Таксата се определя по решение на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази методика се
осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 2. Другите общински такси, определени със закон, се събират от
общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския
съвет.
Методиката е приета от Общински съвет – Вълчи дол с Решение № 212 от
28.07.2008 г., взето с протокол № 11 на основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА.
тй/тй
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