
        ДО 

        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

        ШУМЕН 

 

 

    Д  О  К  Л  А  Д  Н  А       З  А  П  И  С  К  А 

 

    ОТ ДАНИЕЛА РУСЕВА – председател на 

    ПК „Правна и опазване на обществения ред” 

    При Общински съвет Шумен 

 

    ОТНОСНО -  опрощаване заплащането на 

    Такса „Битови отпадъци” за храм „Свети Пророк 

    Илия” град Шумен  

 

 

     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

   С решение на Общинския съвет в Шумен № 1055 по протокол № 52 от 

30.07.2015 год, взето по молба на Православен храм „Свети Три 

Светители” в град Шумен, същият  бе освободен от заплащане на такса 

„Битови отпадъци” за периода от 2010 година до 2014 година. 

   В общински съвет Шумен е постъпила и молба вх. № 61-01-42 от 

05.02.2016 год.  от Църковното настоятелство при Храм „Свети Пророк 

Илия” гр. Шумен, кв. Дивдядово за опрощаване, както е записано 

„данъците за такса смет на храма”. Вероятно се има пред вид такса битови 



отпадъци. Представена е справка, съгласно която, задълженията заедно с 

лихвите към 04.02.2016 година са в размер на 8855,21 лв. 

    Съгласно чл. 71 а от Закона за местните данъци и такси  ( ДВ бр. 101 от 

2013 год., в сила от 01.01.2014 год.), както и чл. 20 А ал. 6 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на  Община Шумен, 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. Това изменение на закона влезе в сила от 

01.01.2014 година. Общинският съвет, като административен орган, който 

определя размера на таксата битови отпадъци по силата на Закона за 

местните данъци и такси, има възможност да взема решения за 

опрощаване изцяло или частично от заплащане на тези такси. Подобно 

решение Общинският съвет е взел за училищата в Община Шумен 

/решение № 731 от 30.10.2010 год./, за Организацията на българските 

скаути за имот, състоящ се от 14 сгради в землището на с. Лозево, 

местността Лагера /решение № 936 от 10.08.2011 год./, за читалищата на 

територията на Община Шумен / решение № 326 от 28.02.2013 год./. 

    Постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред”, на 

своето заседание, проведено на  08.02.2016 година, единодушно със 7 

гласа „за” взе решение да бъде подкрепена молбата, като на църковното 

настоятелство при храм „Свети пророк Илия”  бъде опростено  

заплащането на такса „Битови отпадъци” и дължимите лихви. 

   С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 

 

      

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

    Опрощава  заплащането на такса „Битови отпадъци” за периода от 2011 

до 2015 година включително, както и дължимите лихви от Църковното 



настоятелство при храм „Свети пророк Илия” гр. Шумен за сумата от   

5 700,10  лв.   главница  и  1649,36 лв. лихва. 

          Председател на 

      ПК „Правна и опазване на обществения  

      Ред” 

    


