
ПРОЕКТ  3А  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА  НАРЕДБА  3А  ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И  АДМИНИСТРИРАНЕТО  НА  МЕСТНИТЕ  ТАКСИ  И  

ЦЕНИТЕ  НА  УСЛУГИТЕ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  КОЧЕРИНОВО  

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 % отстьпка. 

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  

положение  и  поради  въведените  със  заповеди  на  министъра  на  здравеопазването  и  на  

кмета  на  Община  Кочериново  забрани, ограничения  и  други  мерки, вследствие  на  

които  ползването  на  пазари, тържища, 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, тьржища, 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  дейността  си  след  13.03.2020 г. 

/ Таксата  е  съгласно  чл.18 от  Раздеп  11 от  Наредба  за  определяне  и  администриране  на  
местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново  - Такса  за  ползване  на  
пазари, тьржища, 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  Кметьт  на  общината  издава  3аповед. 


