
МОТИВИ  

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на Община Котел 

 

1. Причини, които налагат предлаганото изменение 

 

На 24.03.2020г. в Държавен вестник бр.28 е обнародван Закон за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С §26 от ПЗР на този 

закон се удължава срока за ползване на отстъпката от 5 на сто до 30 юни 

2020 г. на предплатилите данък върху недвижимите имоти и данък върху 

превозните средства. 

Съгласно разпоредбата на чл. 69 от ЗМДТ, таксата битови отпадъци 

се заплаща по ред, определен от общински съвет, поради което се налага 

по аналогия с разпоредбата на §26 от ПЗР на Закона да се приемат нови 

условия на заплащане на таксата на битови отпадъци на територията но 

Община Котел, а именно да се променят условията за ползване на 

отстъпката в размер на 5% от лицата, предплатили дължимата такса за 

цялата година. 

 

2. Цели, които се поставят с предлаганите промени 

 

Удължаване на срока на отстъпката по отношение на такса битови 

отпадъци би имала положителен ефект както за ограничаване на 

посещенията на каси и струпване на хора във връзка с предприетите мерки 

за намаляване на риска от разпространение на заболяването COVID-19 на 

територията на Община Котел, така и за намаляване на финансовата 

тежест на населението, не само в периода на извънредното положение, но 

и в общ годишен план. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата наредба 

 

Предлаганите промени не изискват осигуряване на допълнителни 

финансови средства,  т.к. не се предвижда  допълнителен човешки, 

административен и материален ресурс. 

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на новата наредба 

 



 С прилагането на новата наредба ще се осигури възможност за 

лицата задължени да плащат такса битови отпадъци да се възползват от 

отстъпката за заплащане на таксата за по-дълъг период от време. 

Поради изключителното намаляване на плащанията на местни 

данъци и такси, предвид въведените ограничителни мерки, към настоящия 

момент не могат да бъдат направени прогнози за резултатите в очакваните 

годишни приходи. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на Община Котел не противоречи на правото на Европейския съюз, 

както и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от 

законодателна и изпълнителна власт в Република България. 


