ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК
ДОКЛАД
От Пламен Станимиров Караджов
Общински съветник и председател на групата съветници
„БСП за България“
Относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на
нежилищни имоти, както и за освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. наематели на общински обекти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,
Моля, по внесения доклад Общински съвет-Казанлък да се произнесе на заседанието си
през месец декември 2020 г.
МОТИВИ:
Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република
България бяха наложени редица ограничения на дейността на фирми и граждани. Това
доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги.
В продължение на два месеца тези обекти не се използваха по предназначение и не са
реализирали никакви приходи, респ.не са генерирали отпадъци.
С цел преодоляване на последиците от пандемията, Народното събрание предостави
възможност на общинските съвети да освободят от заплащане на таксата за битови
отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020
г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили
стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.
В настоящия момент, със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на
здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на
територията на Република България, считано от 23.30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
Със заповедта се налагат редица ограничения на дейността на фирми и граждани –
затварят се за посещения ресторанти, кафенета, фитнес зали, търговски центрове и др.
Това ще доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения
и услуги. В продължение на посочения период тези обекти няма да се използват по
предназначение и няма да имат възможността да реализират приходи, ще съкратят и
персонал. Освен с освобождаването от такса смет за посочения период на временни
противоепидемични мерки, това с което фирмите и гражданите могат да бъдат
подпомогнати от Община Казанлък е да се освободят от наемни вноски и тротоарни
такси за периода на временните противоепидемични мерки – 27.11.2020 г. 21.12.2020 г.,
съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването.
Предвид изложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА , § 3 ал.1 и 2 от
ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр.
117 от 1997 г.), в сила от 11.08.2020 г.,Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на
Министъра на здравеопазването, чл.60 от АПК, предлагам на Общински съветКазанлък следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1.Освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 27.11.2020 до 21.12.2020 г. задължените
лица предприятия, които вследствие на извънредното положение и противоепидемични
мерки обявени със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на
здравеопазването
на територията на Република България, са преустановили
стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община
Казанлък.
2. Освобождава от наемни вноски и тротоарни такси от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, тротоарно право,
спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са
извършвали търговска дейност по време на въведените временни противоепидемични
мерки, срещу предоставяне на декларация и служебна проверка от Общинска
администрация.
3.Одобрява образец на заявление за освобождаване от такса битови отпадъци.
4. Одобрява образец на декларация за освобождаване от наемни вноски и тротоарни
такси.
5. Определя ред за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и от наемни вноски и тротоарни такси на
наематели на имоти, общинска собственост, за периода от 27.11.2020 г.- 21.12.2020 г.,
както следва:
5.1.В срок до 29.12.2020 г.заинтересованите лица, подават в Община Казанлък
заявление за освобождаване от такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване, към което прилагат:
- съкратен отчет на фискална памет за периода 28.11.2020 г. – 21.12.2020 г.;
- удостоверение за липса на задължения към Община Казанлък /прилага се
служебно от общинска администрация/;
- заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ
извършваната дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване. В случай,
че няма документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност се
прилага декларация по образец.
5.2. Комисия в състав разглежда постъпилите заявления и декларации и изготвя
списък на заинтересованите лица, които отговарят на условията за освобождаване. Въз
основа на списъка Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък извършва
преизчисления на задълженията на одобрените за освобождаване от заплащане на
таксата за битови отпадъци за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване. По
отношение на списъка на заинтересованите лица, които отговарят на условията за
освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси,отдел "Икономика по управление
на собствеността" при Община Казанлък
5.3.В случай на освобождаване от такса битови отпадъци и за услугата
поетосъбиране и сметоизвозване за 2020 г. , в случай на надвзети суми за услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., средствата да се прихващат от
задължението на лицето за 2021 г.

Одобрените заявители за 2021 г. при наличие на предплатени наемни вноски или
тротоарни такси, средствата да се прихванат от задълженията на одобрените заявители
за 2021 г.
5.4. Няма да бъдат разглеждани заявления, подадени след 29.12.2020 г. ,
заявления извън утвърдения образец и заявления, към които не са приложени
документи, удостоверяващи преустановяването на стопанска дейност от заявителя.
5.5. Освобождаването от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата
посметосъбиране и сметоизвозване, както и освобождаване от наемни вноски и
тротоарни такси, за периода 27.11.2020 – 21.12.2020 г. не се прилага за лицата, които
имат просрочени задължения към Община Казанлък към датата на подаване на
заявлението
6.Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на
Община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5,
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара
Загора.

Адресати на акта: Кмет на Община Казанлък и лица предприятия, които вследствие на
извънредното положение и противоепидемични мерки обявени със Заповед № РД-01677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 на
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. са преустановили стопанската си дейност, осъществявана
в недвижим имот на територията на община Казанлък.
Докладчик при разглеждане на доклада в комисии: Пламен Станимиров Караджов
Докладчик при разглеждане на доклада на заседание на Общински съвет-Казанлък:
...........
Приложение: Образец на заявление и декларации
С уважение,
..............................

До Община Казанлък

ЗАЯВЛЕНИЕ
От............................................................................, със седалище и адрес на управление:
.......................................ЕИК
................................................,
представляван
от................................................ ...............
Упълномощено лице:...........................................................
Съгл.пълномощно рег.№ ....................................../ ................20...г. по поси на Нотариус
..........................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ ,
Заявявам, че желая да бъда освободен от такса битови отпадъци за услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване дължими за недвижим имот,
находящ се на територията на Община Казанлък на адрес: ..................................................
.......................................................... с предназначение ............................................................,
Парт.№ ........................(съгл.декл.по чл.от ЗМДТ)
за периода ................................................, предвид обстоятелството, че в посочения
период съм преустановил извършването на стопанска дейност, вследствие на
извънредното положение, обявено със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на
Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на
територията на територията на Република България, считано от 23.30 на 27.11.2020 г.
до 21.12.2020 г.
В подкрепа на твърдените от мен обстоятелства прилагам:
1..............
2..............
3..............
(прилагат се финансови и други документи , установяващи преустановяване на дейността)

С уважение,
.....................................
Дата........................

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ………………………………………….., ЕГН ………………….
( законен представител / пълномощник)

на ………………………………………………………., ЕИК …………………
( наименование на ЮЛ/ЕТ)

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество, е наемател на недвижим имот, собственост на
Община
Казанлък,
находящ
се
на
адрес:
…………………………………………………..……………………………….,
( град, улица № )
считано от ………………………………………………………...……………..,
( месец, година)
Не извършва търговска дейност - …………………………………………….
(дейност, съгласно заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на МЗ)

За периода : от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. дейността е преустановена в изпълнение
на Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Известна ми е наказателната отговорност за невярно декларирани данни.
Декларатор : __________________
( подпис )

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ………………………………………….., ЕГН ………………….
( законен представител / пълномощник)

на ………………………………………………………., ЕИК …………………
( наименование на ЮЛ/ЕТ)

ДЕКЛАРИРАМ:

В притежаван от представляваното от мен дружество, недвижим имот, находящ се на
адрес:
…………………………………………………..……………………………….,
( град, улица № )
С
партиден
……………………………………………………………………………………….
(съгласно декларация по чл. от ЗМДТ)

№

считано от ………………………………………………………...……………..,
( месец, година)
извършвам следната дейност - …………………………………………….
(дейност, съгласно заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на МЗ)
За периода : от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. дейността е преустановена в
изпълнение на Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Известна ми е наказателната отговорност за невярно декларирани данни.
Декларатор : __________________
( подпис )

