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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно
заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В § 26 на приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година е удължен срока за
плащане с отстъпка 5 на сто на данък върху недвижим имот и данък за превозните средства
на лицата предплатили целия данък до 30 юни. В чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елена, срокът за отстъпка от 5 на сто на такса битови отпадъци (ТБО) е до 30
април. Предвид факта, че досега възможността за ползване на отстъпка на ТБО и данък
върху недвижими имоти е с един и същи срок, и с цел предотвратяване струпването на хора
на касите на „Местни данъци и такси“, предлагаме срокът за отстъпка от 5 на сто на лицата
предплатили ТБО за цялата 2020 година да бъде удължен до 30 юни.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, Общински съвет Елена
Удължава до 30.06.2020 г. срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно
заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

