УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.66 от АПК, Община Кубрат, уведомява всички заинтересовани
страни, че открива производство по издаване на общ административен акт Допълнение
и изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Кубрат на ОбС-Кубрат за Приемане на мерки
за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената
епидемиологична обстановка, чрез освобождаване заплащането на дължими местни
такси и цени на услуги от страна на пострадалите икономически оператори.
Мотиви, налагаща изменението и допълнението в Наредба №11 на
Общински съвет-Кубрат:
1. Причини, които налагат приемането на промени в Наредбата:
Основното съображение за приемането на общия административен акт е
ограничаване на финансовите последици за местния бизнес, който поради въведените
противоепидемични мерки не осъществява дейност.
На 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на Република България бе
обявено извънредно положение. Впоследствие бяха издадени редица заповеди,
както от страна на Министъра на здравеопазването, с които бяха наложени
ограничения върху част от бизнеса в града, които ще доведат до финансови загуби
и съответно ще го поставят в тежко икономическо положение, което от своя страна
ще рефлектира и върху пазара на труда, а от там и върху гражданите.
Считано от 14.05.2020г.с Решение №325 Министерски съвет се въведе
извънредна епидемична обстановка до 15.06.2020г.
В предвид гореизложеното следва, да се приложи хипотезата на чл.73 от АПК.
2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата:
Освен предприетите мерки на национално ниво за ограничаване
разпространението на вируса и мерките за бизнеса, считам че Община Кубрат,
следва да предприеме допълнителни мерки за защита на местния бизнес, чрез
освобождаване заплащането на дължими местни такси като тротоарно право,
визирано в чл.19, ал.4, т.4, б. “б“, предложение първо, от раздел II от Наредба № 11
на Общински съвет-Кубрат б. “б“ на месец на кв. м- за града – 2,00 лв.- за селата –
1,00 лв. Съгласно чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския
съвет с това право е в съответствие с неговата същност като орган на местното
самоуправление – избран пряко от населението, осъществяващ политиката за

изграждане и развитие на общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл.
17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
както и на други дейности, определени със закон. В тази връзка Общинският съвет
е компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното
осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е
предоставил в компетентност на общините, в т.ч. и местните финанси.
Съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ освобождаването от такси се извършва по ред,
определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Кубрат такъв ред не е
предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме такова
решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на Решения.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:
Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:
Стабилизиране на бизнес средата.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и на
европейското законодателство.
Доколкото това решение представлява общ административен акт, то следва
да се приложи реда за приемане на общи административни актове (чл.65 - чл.74 от
АПК).
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по
издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени
предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес
office@obskubrat.bg, както и в деловодството на Общински съвет-Кубрат, в 14дневен срок, считано от 05.06.2020г., който е по-кратък на основание чл.73 от АПК,
тъй като се засягат имуществени интереси на граждани с въведените
противоепидемични мерки, което следва да се предотврати, както и се облекчава
управлението на общината по време на криза.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община
Кубрат, на основание чл.66, ал.1 от АПК.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за
административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по
издаване на общия административен от публикувания проект за решение.

Проект!!!
Допълнение и изменение в Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат с:
§2. Ползвателите на услугата- тротоарно право се освобождават от таксата
дължима по чл. 19, ал.4, т.4, б. “б“, предложение първо от Наредба № 11 на Обс-Кубрат
считано от 01.06.2020г. до края на 2020г.
§3. Ползвателите на услугата- тротоарно право съгласно чл. 19, ал.4, б. “б“ от
Наредба № 11 на ОбС-Кубрат считано от 01.01.2021г. до края на 2021г., дължат такса в
размер на 50% на от дължимата съгласно чл. 19, ал.4, т.4, б. “б“ , предложение първо от
Наредба № 11 на ОбС.

