ДОКЛАД
ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391, взето с
протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай (изм. и доп. с Решение №
86 на Общински съвет град Първомай, прието на 22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и
доп. с Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на Общински съвет
гр.Първомай и последно изм. и доп. с Решение № 323 на Общински съвет град
Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34)
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Първомай (Наредбата), приета с Решение № 391, взето с
протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай. В чл.21, ал.2 от същата
Наредба е предвидено, че на предплатилите такса битови отпадъци (ТБО) от 1 март до
30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България бе
обявено извънредно положение. Впоследствие бе приет и Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. Съгласно §26 от ПЗР на закона „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“.
В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не е предвиден срок, при който ТБО
може да се заплати с отстъпка, но в чл.69 от ЗМДТ е посочено, че таксата се заплаща по
ред, определен от общинския съвет.
Предвид настоящата ситуация, считам че следва за 2020 г. да се предвиди
възможност за лицата, които ще предплатят ТБО за текущата година в срок до 30 юни
да използват предвидената в чл.21, ал.2 от Наредбата отстъпка. По този начин срока за
възползване от въведената отстъпка за 2020 г., ще се синхронизира със срока за
възползване от отстъпката за данъка върху недвижимите имоти, както и върху данъка
върху превозните средства. От друга страна това би представлявало и вид облекчение
за задължените лица.
За прилагането на изменението в Наредбата няма да са необходими допълнителни
финансови средства, тъй като при изготвянето на План-сметката за разходите от такса
битови отпадъци през 2020 г. е взето под внимание предвидената възможност за
заплащането на таксата с отстъпка. На база опита от събирането на дължимите данъци
и такси, може да се направи предвиждане, че от тази възможност биха се възползвали
същите лица, които ежегодно се възползват от предвидената отстъпка, т.е. това няма да
доведе до събиране на по-малко средства от ТБО.
Резултата, който се очаква от прилагането на разпоредбата ще бъде еднократен,
доколкото действието й ще бъде ограничено единствено за 2020 г. и то за месеците май
и юни. С допълнението на Наредбата се дава възможност за ползване на отстъпка от
заплащане на ТБО за 2020 г. през по-голям период от време в сравнение с определения
в Наредбата срок за използване на отстъпката.
Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни

от Община Първомай е разработен в съответствие с нормативните актове от по-висока
степен, както и с тези на европейското законодателство.
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за
предложения и становища по проектите на нормативните актове 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 пократък от 14 дни. В настоящия случай, считам че са налице обстоятелства, които
обуславят определянето на минималния срок от 14 дни. Една от причините, за
приемане на изменението за предоставянето на по-дълъг срок за ползване на отстъпката
от 5% при плащане на ТБО за цялата година, е въвеждане на облекчение, което ще
обхване месеците май и юни. Това от своя страна е обусловено от създадената
епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки, не само в България,
но в световен мащаб.
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