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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Минков - Кмет на община Кочериново
Относно: Изменение и долълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България обяви
извънредно положение. Във връзка с обявеното извънредно положение, с цел предотвратяване
на разпространението и предпазване от вирусното заболяване COVID-19, в ,,Държавен
вестник" - бр. 28 от 24 март 2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на
извънредното положение (ЗМДВИП).
С § 26 от Преходни и Заключителни разпоредби на 3МДВИП е предвидено, че „ през 2020
г. отсrьпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите
имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година".
Облекчение относно удължаване на срока, в който физичесiсите и юридическите лица
заплащат таксата за битови отпадъци не е предвидено с оглед на факта, че определянето и
администрирането на местните такси е в компетенциите на Общинските съвети съгласно
ЗМДТ. Във връзка с предприетите от правителството извънредни мерки и удължаване срока
за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните
средства в годишен размер с отсrьпка до 30 юни 2020 г., считам че е целесъобразно и в
интерес на грахсданите и юридическите лица, срокът за ползване на отсrьпка при плащане в
годишен размер и на таксата за битови отпадъци също да бъде удължен до 30.06.2020 г.
Промяната по отношение на срока за заплащане на таксата за битови отпадъци с отсrьпка от 5
на сто отговаря на цялостната политика на държавата за подпомагане на гражданите в тежката
икономическа ситуация и е в синхрон с мерките, въведени със ЗМДВИП относно ограничаване на заболяването, включително и чрез намаляване на струпването на лица в центровете за
обслужване в местните администрации.
В изложения аспект, чрез настоящия докла, се предлага срокът за заплащане на такса
битови отпадъци с намаление от 5% да се удъл)ки до 30.06.2020.
Другите промени, които се предлагат, са свързани с освобо)кдаването от заплащане на
такса на ползвателите на пазари, rьржища, панаири, тротоари, площади, улични платна,
общински пътища и терени с друго предназначение, общинска собственост, чиято дейност е
преустановена напълно.

Предвидено е и освобождаване от заплащане на такса за ползване на тротоари и
площадни пространства общинска собственост от лицата, плащащи такси за поставяне на
преместваеми обекти във връзка с осъществяваната дейност и които са преустановили
дейността си след 13.03.2020 г. , понеже те заплащат същата такса, определена по реда на
цитираната Наредба.
Подробните причини, мотиви, очаквани ефекти и проекrьт за изменение на наредбата са
приложени към настоящата докладна записка.
Във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и с чл. 26, ал. 1, ал. 3
и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Кочериново е предприела
процедурата по изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Кочериново, като е уведомила всички
заинтересовани лица и организации, че открива производство по изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в
Община Кочериново.
Докладът, мотивите към него и проекrьт за изменение и допълнение са публикувани на
Интернет страницата на общината, като на гражданите е дадена възможност да направят
своите предложения и да изразят мнение.
Съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА " Срокът за предложения и становища по проектите,
публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-краrьк от 30 дни. При
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада,
съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
Чрез конкретния доклад и мотивите към него срокът за предложения и становища по
проекта е определен на 14 дни съгласно допускането на чл.26, ал.4 от ЗНА. Причината за това
е въведеното извънредно положение поради възникване на епидемията от заболяването
COVID-19, което по своята същност е форсмажорно обстоятелство и мохсе да се причисли към
формулировката „изключителни случай". Освен това евентуалното приемане на 30 дневен
срок, последван от процедурите по оформяне на протокола от заседанието на Общинския
съвет и влизането в сила на новоприетия акт ще отложи неговото прилагане чак след началото
на месец юни, което обезмисля в голяма степен неговото приемане. Направената справка с
аналогични промени в нормативната уредба на другй общини сочи масово прилагане на тази
възможност за приемане на предложения и становища в рамките на 14 дни, с оглед защита
интересите на гражданите.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и
във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, при спазване на разпоредбите
на чл.26 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет - гр. Кочериново да
приеме следното
РЕШЕНИЕ
Общински съвет - гр. Кочериново изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново както
следва:

1. Въвежда се § 11 към Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ със следния текст:
Лицата, предплатили такса битови отпадъци за цялата 2020 година в срок до 30.06.2020 г.
ползват 5 % отстъпка.
2. Въвежда се § 12 към Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ със следния текст:
Във връзка с обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно
полохсение и поради въведените със заповеди на минисrьра на здравеопазването и на кмета на

Община Кочериново забрани, ограничения и други мерки, вследствие на които ползването на
пазари, rьржища, панаири, тротоари, площади, улични платна, общински пътища и терени с
друго предназначение,които са общинска собственост е невъзможно:
Т.1. За периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., до неговата отмяна,се освобождават от заплащане на дължимите по реда на
чл. 18, ал.1,2,3 и 4; чл. 19, ал.1,2 такси от настоящата Наредба ползвателите на пазари,
търхсища, панаири, тротоари, площади, улични платна, общински пътища и терени с друго
предназначение,общинска собственост,чиято дейност е преустановена.
Т.2.За периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., до неговата отмяна, се освобождават от заплащане на такса за
ползване на тротоари и площадни пространства общинска собственост лицата, плащащи
такси за поставяне на преместваеми обекти във връзка с осъществяваната дейност и които са
преустановили дейносrга си след 13.03.2020 г.
/ Таксата е съгласно чл.18 от Раздел 11 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Кочериново - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари,площади, улични платна и терени с друго предназначение/.

Т
.3.
За освобождаване от такси по § 12, точка 1 и 2 се подава заявление по образец до
кмета на общината. Пространствата и обектите, подадени за освобождаване от такси се
проверяват от служители на община Кочериново, определени от кмета на общината, които
съставят констативен протокол. В изпълнение на настоящето решение, както и въз основа на
подадените заявления и съставените констативни протоколи Кмеrьт на общината издава
Заповед.

Кмет на община Кочериново: /H/
/ Иван Минков/

