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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община
Дупница.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за допълнение на
Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията
на община Дупница:
1. Причини, които налагат допълнение на Наредбата
Съгласно чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови
отпадъци се заплаща по ред, определен от общинския съвет. На основание тази правна
норма, Общински съвет-Дупница е определил реда и срока за заплащане на ТБО, като
същите са регламентирани в чл.22б,ал.1-3 от Наредбата за определянето на местните такси
и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница/наричана понататък за краткост Наредбата/.
Съгласно чл. 22б, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата, таксата за битови отпадъци се
заплаща заедно с данъка върху недвижимите имоти в общината или заедно със заплащането
на дължимия наем за общински имоти в съответните общински структури. Таксата за
битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и
до 30 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите от 1 март до 30 април
за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
С Решение от 13.03.2020г. Народното събрание на Република България обяви
извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март
2020 г. до 13 април 2020 г. Предвид обявеното извънредно положение бе приет Закон за

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. Съгласно §26 от Преходните и заключителните разпоредби на
закона, е предвидено през 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30
юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните
средства за цялата година. Посочената правна норма намира приложение само и единствено за
удължаване на срока за ползване на отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите
имоти или данъка върху превозните средства.
В същото време, следва да се вземе предвид, че данъка върху недвижимите имоти се
заплаща едновременно с таксата за битовите отпадъци. Този ред е въведен и в чл.22б, ал.1 от
Наредбата. В този смисъл, считам, че е удачно да се уеднакви срока за плащане с отстъпка на
ТБО, с този за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти. Ето защо, предлагам
на предплатилите до 30 юни 2020г. таксата за битови отпадъци за цялата 2020г. да се прави
отстъпка от 5 на сто.

2. Цели, които се поставят.
С предложените промени на Наредбата за определяне размера на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница, съгласно чл. 8,
ал. 6 и чл.9 от ЗМДТ се цели уеднаквяване на сроковете за ползване на 5% отстъпка при
заплащане на ТБО за 2020г. с приетите в §26 от Закона за мерките и действия по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и
публикуван в ДВ бр. 28/24.03.2020г.срокове за заплащане на данък сгради и данък МПС.
Цели се удължаване на срока за заплащане на ТБО с отстъпка, предвид ограниченията на
гражданите в придвижването, въведени с обявеното в цялата страна извънредно положение,
което ограничава възможностите за ползване на предвидената отстъпка. В същото време, се
цели и намаляване на потока от данъчно задължени лица, желаещи да се възползват от
отстъпката, която в настоящия момент е до 30 април, като това би било в съответствие с
предприетите от държавата мерки, забраняващи струпването на големи групи от хора в
закрити пространства, свързано с ограничаване на разпространението на пандемията от
COVID-19.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на предложеното допълнение в Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община
Дупница, не се изискват допълнителни финансови и други средства.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очакваните резултати след приемането на проекта - коректност към данъкоплатците
при заплащане на ТБО предвид предприетото в §26 от Закона за мерките и действия по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020г.и публикуван в ДВ бр. 28/24.03.2020г. удължаване на сроковете до 30 юни за
заплащане на данък сгради и данък МПС с отстъпка от 5 на сто.
- съобразяване от Община Дупница с ограниченията въведени за свободно
придвижване на гражданите в условията на извънредно положение.
- намаляване струпването на хора в закрити пространства, свързано с намаляване
на разпространението на пандемията от COVID-19.
- възможност за повече данъчно-задължени лица да се възползват от отстъпката,
предвид удължаване на срока за плащане с отстъпка на ТБО, което би намалило и
финансовите им разходи в условията на пандемия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за допълнение на действаща наредба което подлежи на
издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно
самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното
самоуправление".
Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл.
4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за местните
данъци и такси и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, заинтересованите лица
могат в 14-дневен срок от публикуване за обществени консултации на настоящия проект на
Интернет страницата на Община Дупница, да направят предложения и да изразят
становища по проекта.
Мотиви за определяне на 14-дневен срок:
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и
становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък 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.
С проекта за допълнение на Наредбата се предлага да бъде извършена промяна в
срока за ползване на отстъпка при плащане на цялата дължима сума за календарната 2020
година на такса битов отпадък върху недвижимите имоти и синхронизиране със сроковете
приети в §26 от Закон за мерките и действия по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.и публикуван в ДВ бр. 28/24.03.2020г.,
което налага промените да бъдат обсъдени и подложени на гласуване на първата работна
сесия на ОбС Дупница. Предвидените промени са в пряка връзка с обявеното от Народното
събрание извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020г. За да може да бъде предложен окончателен вариант на отстъпката предвидена в
ЗМДТ изтичаща на 30.04.2020г., съобразен с приетите промени в подзаконовите
нормативни актове на Общински съвет – Дупница се налага да бъде определен по-кратък
срок, от определения 30-дневен такъв, в чл.26, ал.4 от ЗНА, а именно 14-дневен срок,
считано от датата на публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община
Дупница. Наистина, до края на м.април 2020г. е възможно да бъде спазен и срокът от 30
дни за обществени консултации, ако заседанието на Общински съвет-Дупница се проведе в
последните дни на м.април 2020г. Предвид изключително динамичната обстановка,
свързана с разпространението на пандемията от COVID-19 и налаганите допълнително
ограничения за свободно придвижване, както и за струпване на големи групи от хора,
считам, че са налице изключителни обстоятелства по смисъла на чл.26, ал.4 от ЗНА,
доколкото по-краткия срок от 14-дни би позволил Общински съвет-Дупница да разгледа
направеното предложение за допълнение на наредбата незабавно след изтичането на този
срок. Изтичането на срока от 14 дни би съвпаднало в общи линии и с изтичането на срока
на обявеното извънредно положение. Възможно по-ранното приемане на предлаганото
допълнение би довело и до облекчаване на финансовата тежест върху гражданите, които
възможно най-рано биха били информирани за възможността да заплащат с отстъпка ТБО

за 2020г. до 30 юни 2020г., съответно до по-скорошно намаляване на струпването на хора,
желаещи да заплатят ТБО за 2020г. с отстъпка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21,
ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински
съвет-Дупница взе следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет Дупница приема Наредба за допълнение на Наредбата за
определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
община Дупница, както следва:
§ 1. Създава се нова ал.4 в чл.22б, със следното съдържание:
„(4) На предплатилите от 1 март 2020г. до 30 юни 2020г. таксата за битови отпадъци
за цялата 2020г. се прави отстъпка от 5 на сто.”

§2. Настоящото допълнение влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Съгласувал:
1.О.Китанова – зам.-кмет “СД”

…………………………….

2.Павел Петров директор дирекция “ ФД и УС”……………………………
4.Ирина Янакиева - юрист ………………………..
Изготвил:

Г. Георгиев – нач.-отдел “МДТ

