ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА
УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО
Мотиви:
Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен,
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на
нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на
основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Раднево.
І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата
Със свое решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България, на
основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно положение.
За уреждане на извънредните мерки на територията на Република България за предпазване,
ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса COVID19, е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). Освен противоепидемичните
мерки, въведени със закона, са направени и редица други законодателни промени, в т.ч. и в
данъчните закони, имащи за цел облекчаване на административната и данъчната тежест.
Срокът за заплащане на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства с 5 %
отстъпка, за 2020 г. е удължен от 30 април на 30 юни. Съгласно § 26. (В сила от 24.03.2020 г. ДВ, бр. 28 от 2020 г.) от ЗМДВИП 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.
Считам, че е социално справедливо такава промяна да бъде направена и по отношение
на плащането на такса битови отпадъци в Община Раднево, като това ще допринесе за
ограничаване посещенията на каси и струпване на хора в епидемичния период, а също така ще
допринесе за намаляне на финансовата тежест върху населението, в условията на извънредно
положение.
Поради намаляне на плащанията на местни данъци и такси в Община Раднево, предвид
въведените ограничителни мерки, към момента не могат да бъдат направени прогнози за
очакваните годишни постъпления от данъци и такси.
ІІ. Цели, които се поставят:
Синхронизиране на текстовете от Наредбата с горестоящите нормативни актове.
Облекчаване на финансовата тежест върху данъкоплатците и намаляне на предпоставките за
разпространяване на вируса COVID-19.
ІІI. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата не изисква допълнителни
финансови средства.
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IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правни основания:
Нормативният акт не противоречи, както на действащата нормативна уредба на
Република България, така и на европейското законодателство. Предлаганият проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите на територията на Община Раднево, е с правно основание чл. 21, ал.
1, т. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА). Спазени са разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, в частта за такса
битови отпадъци. Съобразен е с разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.
Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на
Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на
Община Раднево, за предложения и становища. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, с оглед
изтичащия на 30 април срок, на заинтересованите лица се дава краткия 14-дневен срок за
даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт, считано от датата на
публикуване. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в
деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail
адреси:
obshtina@obshtina.radnevo.net
obs@obshtina.radnevo.net
Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на Община Раднево
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