МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги

I. С Решение от 13 март 2020 г., по предложение на Народното
събрание на Република България Министерски съвет, на основание чл. 84,
т. 12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно
положение върху територията на цялата страна, считано от 13 март 2020г.
до 13 април 2020г., (ДВ. бр.22/ 13.03.2020г.). С цитираното решение се
възложи на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки
за овладяване на извънредната ситуация.
В тази връзка, със Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г., /изм. и доп. със
Заповеди № № РД 01-131/17.03.2020г., РД 01-139/19.03.2020г., РД 01144/22.03.2020г., РД 01-154/26.03.2020г. на г-н Кирил Ананиев — Министър
на здравеопазването на Република България, в съответствие с препоръките
на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № 37/26.02.2020г. на
Министър — председателя на Република България, се въведоха редица
противоепидемични мерки, в т.ч. се преустановиха посещенията в
увеселителни и игрални зала, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници и големи
тьрговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и
застрахователните офисн, хранителните магазини и апеките в тях. В
резултат от гореописаните противоепидимични мерки, голяма част от
населението среща трудност при изпълнение на гражданските си
задължения, дали поради ограничаването на свободното придвижване или
поради възникнали негативни финансови последици.
В същото време с приетият Закон за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г.) в § 26 от Преходните и заключителни разпоредби за 2020 г.
се регламентира удължаване на срокът за отстъпка в размер 5 на сто за
лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата
година и данъка върху превозните средства за цялата година. Това не е
предвидено за таксата за битови отпадъци. В същото време в Наредба № 1
за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на
Община Иваново отстъпка в размер на 5 на сто се прави на гражданите,
предплатили до 30 април за цялата година.
Считам за уместно срокът за заплащане на таксата за битови
отпадъци да съответства на този за плащането на данъка върху недвижимите
имоти, а именно до 30 юни на 2020 г.

II. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови
средства.
III. Очакваните резултати от прилагането на актуализирания вариант
на наредбата са свързани с уеднаквяване на националното законодателство
с подзаконовия нормативен акт от местно ниво.
IV. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на
Европейския съюз.

