Мотиви към предложението за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кочериново.
I. Причините, които налагат приемането на промени в нормативния акт са
свързани с усло)княваща се епидемична обстановка, произтичащо от разпространението
на вирусното заболяване COVID-19 на територията на страната. Със свое Решение от
13.03.2020 г. Народното събрание на Република България обяви извънредно положение,
а във връзка с него, в ,,Държавен вестник" - бр. 28/24 март 2020 г., е обнародван Закон
за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП).
ЗМДВИП урежда мерките и действията по време на извънредното положение на
територията на Република България и влиза в сила от 13.03.2020 г., с изкл. на чл. 5, § 3,
§ 1 12, § 25 - 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на
закона в ,,Държавен вестник" (24.03.2020 г.) и се прилага до отмяна на извънредното
поло)кение. С § 26 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗМДВИП 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". Таксата за битови отпадъци е другото основно плащане, което се
дъл)
ки от физическите и юридическите лица за имотите, тяхна собственост или за
ползваните или стопанисваните от тях недвижими имоти. Срокът за заплащане на
таксата с намаление от 5 % изтича през месец април, което предполага, че в
епидемична обстановка ще се наложи голям брой потребители на услугата да заплащат
съответната такса, включително на място. 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., е аналогично и целесъобразно, както и в интерес на
собствениците и ползвателите на имоти на територията на общината, срокът за
ползване на отсrьпка при плащане на таксата за битови отпадъци за цялата година
също да бъде удължен до 30.06.2020 г.
Причините за измененията, свързани с облекчаване от заплащане на таксата за пазари,
rьржища, панаири, тротоари, площади, улични платна, общински пътища и терени с
друго предназначение, които са общинска собственост за времето от въвеждане на
извънредното положение до неговото премахване, са свързани с обстоятелството, че
въведените със заповеди на минисrьра на здравеопазването и на кмета на Община
Кочериново забрани, ограничения и други мерки правят ползването на споменатите
терени е невъзмохсно. По същия начин ползването на преместваемите обекти /маси,
столове/ към съответните барчета, кафета и други е напълно преустановено.
II. Целите на предлаганото изменение на цитираната наредба са свързани със следното:
На територията на общината живее голям като брой възрастно население, което
не се възползва от алтернативните методи за плащане по електронен път или
чрез лицензиран пощенски оператор, въпреки осигурените възможности. С
промяната се цели избягване на големи струпвания на лица, желаещи да

заплатят такса за битови отпадъци с отсrьпка 5 на сто до 30.04.2020 г., което ще
доведе до предпоставки за повишен риск от заболеваемост.
Предлаганият срок ще изравни сроковете за заплащане с отстъпка на трите
масови плащания - данъка върху недвижимите имоти, данъка върху моторни
превозни средства и таксата за битови отпадъци.
III. Финаисови и други средства за прилагането на изменението и допълнението на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кочериново не са необходими. Администрирането на
съответните данъци и такси ще продължи по установения ред и с установения
административен персонал, като не се налагат изменения, свързани с допълнителни
разходи. Съответно измененията на наредбата няма да доведат до увеличаване на
раsходите относно администрирането на услугите и тяхното заплащане.
наредба.
IV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, са следните:
- Предотвратяване струпване на много лица на едно място с оглед изтичащия на 30
април срок за ползване на отстъпка при заплащане на таксата за битови отпадъци, и с
оглед на факта, че до момента малък относителен брой лица са я заплатили.
Предотвратяването на подобно струпване ще е в синхрон с необходимостта стриктно да
се спазват противоепидемичните мерки;
- Изравняване на сроковете за заплащане на основните данъци и такси в лицето на
данъка върху недвижимите имоти, данък върху моторните средства и такса за битови
отпадъци, ще намали необходимостта лицата да посещават неколкократно общинската
администрация, а от там ще доведе и до минимизиране на физическите контакти. Това
улеснява и гражданите с оглед намаляване на техните разходи, свързани съответно с
пътуване за заплащане на данъците и таксите.
- Удължаването на срока за заплащане на таксата за битови отпадъци с отсrьпка от 5 на
сто до 30.06. ще има положителен ефект и относно намаляването на финансовата
тежест на населението и юридическите лица без негативни последици за общинския
бюджет с оглед на факта, че плащането ще може да се направи и в по-късен период.
- Измененията, свързани с облекчаване от заплащане на таксата за пазари, rьржища,
панаири, тротоари, площади, улични платна, общински пътища и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост, както и разположените върху тях
преместваеми обекти за времето от въвеждане на извънредното положение до неговото
премахване, са с минимален икономически ефект. Поради ранното въвеждане на
извънредното положение голяма част от собствениците все още нямат сключени
договори с община Кочериново за ползване на цитираните терени и обекти, които се
ползват преимуществено през летния период. В същото време при налични такива ще
окахсе изключително благоприятно влияние върху финансовата състоятелност на
собствениците и ползвателите, като ще предотврати техния фалит, разходи за
неосъществена дейност или съкращаване на персонал.

V. Анализа за съответствие с правото на Европейския съюз сочи, че предлаганият
проект за изменение и допълнение на цитираната Наредба, съгласно чл. 9 от ЗМДТ е
съобразен със Закона за местните данъци и такси и е в съответствие с правото на
Европейският съюз. Спазено е изискването за съответствие на поднормативен акт
/Наредбата/ с нормативен акт от по-висш порядък /ЗМДТ/.
При изготвяне на проекта за изменение и допълнение са спазени принципите,
отнасящи се за изработването на проект за нормативен акт. Съблюдавани са следните
основни принципи:
- Принцип на необходимост: Изменението на цитираната Наредба е необходимо
от множество причини,повечето от които са изложени детайлно. По-важните от тях са
предвидените в ЗМДВИП мерки и действия по време на извънредното положение;
предвиденото с § 26 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМДВИП,удължаване
срока за плащане с отсrьпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху
превозните средства в годишен размер с отстъпка до 30 юни 2020 г; ограничаване
струпване на хора на едно място; намаляване на финансовата тежест на гражданите и
юридическите лица; уеднаквяване на сроковете; избягване на плащанията за
непредоставени услуги или терени в резултат на наложените забрани.
- Принцип на обоснованост: Проектът за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Кочериново е съобразен с действащото законодателство — чл. 69, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси, съгласно който таксата за битови отпадъци се
заплаща по ред, определен от общинския съвет, и с § 26 от Преходни и Заключителни
разпоредби на ЗМДВИП, в който е предвидено, че „През 2020 г. отстъпка 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".
- Принцип на предвидимост и откритост: Проекrьт за изменение и допълнение
на цитираната Наредба е изцяло предвидим поради факта, че е съобразен със ЗМДТ и
ЗМДВИП. Проекrьт е подложен на обсъждане и съгласуване със заинтересованите
страни на раsлични нива. Проектът за изменение и допълнение на наредбата, заедно с
доклада и мотивите ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на

Община Кочериново - http://www.ob-kocherinovo.bg/. Съгласно обявата заинтересованите лица ще имат възможност да направят своите препоръки, становища,
предложения.
- Принцип на съгласуваност: Проекrьт за изменение и допълнение на
цитираната Наредба е изготвен като са взети предвид мненията и становищата на
експерти и специалисти от общинската администрация, както и кмета на община
Кочериново. Допълнително ще се обсъдят посrьпилите на общественото обсъждане
или посrьпилите по друг начин предложения.
- Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При изготвянето
на проекта е взето мнението на служителите, чиито задължения са съотносими към
бюджет и финанси, общинска собственост, мастни данъци и такси, административно
обслужване, както и мнението и становището на общински съветници и председателя
на общинския съвет.

