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Заместник - кмет на община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет
Провадия проект за допълнение на „Наредба № 8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Провадия”
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Законът за местните данъци и такси, предвижда възможността на съответния
Общински съвет да освобождава отделни категории лица, изцяло или частично, от
заплащане на отделни видове такси.
Като се е съобразил с това и като е взел предвид възможностите и значението
им в социалната (здравеопазване) и духовна (образование, култура,
вероизповедание) сфери, със специален текст, в наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия, Общинският съвет Провадия е освободил от заплащане на такса за
битови отпадъци собствениците (ползвателите) на сградите на училища, читалища,
домове за деца, болници и молитвени домове. В кръга на освободените лица не е
включен Дом за възрастни с физически увреждания.
С настоящия доклад Ви представям предложение за допълнение на текста от
наредбата, регламентиращ освобождаването от заплащане на такса смет и
включване в кръга на освободените лица, ползвателите на сградата на Дом за
възрастни с физически увреждания град Провадия.
Като предоставям за обсъждане настоящия проект, предлагам на Общинския
съвет – Провадия да утвърди неговото приемане, поради следните
Мотиви: 1. Значимостта на предоставяната социална услуга, с обхват не само
община Провадия, а потребители от Североизточна България.

2. Освобождаване на финансов ресурс за специфичните дейности на Дом за
възрастни с физически увреждания.
Изложените мотиви дават основание да предложа за обсъждане настоящия
проект. Считам, че предлаганият проект за допълнение е в съответствие с
действащото законодателство в Република България и урежда отношения,
предвидени за уреждане в нормативен акт от по-висок ранг (Закон за местните
данъци и такси – чл.8, ал.6).
Настоящият доклад и проектът за допълнение на „Наредба № 8 за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия” са публикувани на интернет страницата на община Провадия в 14 –
дневния срок по чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, като е предоставена
възможност на заинтересованите лица да изразят становища и направят
предложения по проекта.
Предлагам, след обсъждане и запознаване с изразените становища и
предложения по проекта, Общинският съвет – Провадия да приеме следния проект
за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация вр. чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси и чл.8 от Закон за
нормативните актове, Общинският съвет Провадия:
1. Приема допълнения в „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”
както следва:
§.1. Допълва чл.18А като:
1.1. След думата „грижи” добавя текста „Дом за възрастни с физически
увреждания”
Текстът на чл.18 А добива следния вид:
„Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци собствениците
(ползвателите) на сградите на училища, детски градини, домове за деца, лишени от
родителски грижи, Дом за възрастни с физически увреждания, преходни жилища,
читалища, исторически музей и галерия, болници (публична общинска собственост),
молитвени домове на законно регистрирани вероизповедания в страната”.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Провадия.
Срок: 31.05.2013 г. и постоянен.
Отг. Кмет на община.
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