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            МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен; 

 

 

 

(приета с реш. № 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.05 г., изм. с реш. № 

481 от 26.01.07 г., доп. с реш. № 495 от 23.02.07 г., изм. с реш. № 508 и № 510 от 

30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.2007 г. доп. Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот. № 4/31.01.2008 г., 

изм. с реш. № 50 от 15.02.2008 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.2008 г., изм. с реш. № 

216/28.11.2008 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 263/27.02.2009 г., 

изменена с НИД приета с Решение № 270, взето с протокол №34/27.03.2009 г., изм. с 

решение № 284/23.04.2009 г.; изм. с решение № 396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 

439/19.01.10 г.; изм. с решение № 456/26.02.2010 г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г.; 

изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм. с реш. №57/06.02.2012 г.; изм. с решение 

№323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 г.; изм. с реш. № 628/25.07.2014 

г.; изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 406/28.04.2017 г., изм. с реш. № 

487/30.08.2017 г.; изм. с реш. № 693/28.09.2018г.; изм. с реш. № 701/26.10.2018г.; изм. с 

реш. № 712/26.10.2018г.; изм. с реш. № 717/20.11.2018г.; изм. с реш. № 834/31.05.2019 

г.) 

 

І.Причини, които налагат приемането на наредбата. 

Причините за приемане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите в Община Куклен са стимулиране на малкия и средния бизнес, което е част от 

мерки, които предприема Община Куклен за защита на гражданите и бизнеса и 

справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична 

обстановка. 

Проектът на наредбата се изразява в освобождаване на всички физически и 

юридически лица – ползватели на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, 

панаири и терени с друго предназначение, за период от три месеца от месец май до 

месец юли през 2020 г. 

Решението за освобождаване от заплащане на тази местна такса е в 

компетентността и правомощията на Общински съвет Куклен, съгласно чл. 8, ал. 6 от 

ЗМДТ общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 

частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9, 

и съгласно чл. 6 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите в Община Куклен редът за освобождаване, както и 

http://www.kuklen.org/
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB9');


категориите лица, които пълно или частично не заплащат определените такси се 

определя с настоящата наредба.  

 

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен е в следния смисъл, както следва: 

§ 1. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 14 със следния 

текст: 

За месеците май, юни, и юли 2020 г. се освобождават изцяло физическите и 

юридическите лица от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, 

площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в Iва и IIра зона в 

община Куклен. За месеците май, юни и юли 2020 г. кметът на община Куклен издава 

по реда на чл. 11, ал. 4 от настоящата наредба разрешение за ползване на терените по 

чл. 11, ал. 1 от настоящата наредба без да заплащат предварително дължимата такса. 

§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 15 със следния 

текст: 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен е приета с 

Решение № …………., взето с Протокол № ………… от ……………. година на 

Общински съвет Куклен, и влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет 

Куклен. 

 

Принцип на необходимост:  

Предложеният проект е необходим с оглед предприемане на бързи и навременни 

мерки за ограничаване на негативните последици от пандемията от коронавирус в 

икономическия сектор на територията на община Куклен и въведените ограничения по 

време на извънредното положение. 

 

Принцип на предвидимост, обоснованост и откритост:  

Разпоредбите на проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани с експерти от 

общинска администрация Куклен, като отделно проектът на наредбата с мотивите и 

частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на 

община Куклен за писмени становища, мнения и предложения от заинтересованите 

лица, които могат да направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в 

деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен, е изготвен 

след задълбочен икономически анализ, като в себе си обективира основно - облекчение 

относно дължимостта на таксата за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, 

улични платна, панаири и терени с друго предназначение, за период от три месеца от 

месец май до месец юли през 2020 г. 

 

Принципът на съгласуваност:  

Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация, като включително се проведе и обсъждане в процеса по изработката на 

проекта. 
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Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 

В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложените изменения и допълнения по повод 

освобождаване от местна такса за определен времеви период свързан с пандемията от 

коронавирус. 

 

II.Цел на наредбата. 

Целта на проекта е активна позиция на местната власт в икономически и 

социален аспект в условията на обявено извънредно положение върху цялата територия 

на Република България с решение на Народното събрание на Република България, 

прието на 13.03.2020 г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и 

издадената Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на 

Република България. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба няма 

да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства и други плащания 

от бюджета на общината. Предложеният проект на акт не води до съществено 

въздействие върху бюджета на общината, видно от финансовата обосновка на проекта. 

 

IV. Очаквани резултати 

Очаквани резултати са запазване и подпомагане на стопанската дейност на 

малки и средни предприятия на територията на община Куклен, чрез освобождаване за 

определен период от време от заплащане на местна такса в условията на пандемия. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

     

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна частична 

оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт и финансова 

обосновка на проекта. Проектът на подзаконовия нормативен акт ще бъде публикуван 

на официалната страница на Община Куклен на 16.04.2020 г. до 30.04.2020 г. В 

настоящата хипотеза е налице изключителен случай и е определен срок от 14 дни за 

обществени консултации по приемане на проекта, на основание чл. 26, ал. 4, изречение 

второ, от Закона за нормативните актове, а именно: обявеното извънредно положение, 

свързано с разпространението на коронавируса, което налага конкретни, бързи и 

адекватни икономически мерки в подкрепа на стопанските субекти на територията на 

община Куклен. 

 

Вносител: Мария Белчева-Кмет на община Куклен /п/ 

Изготвили: 

Мария Генова   /п/ 

старши юрисконсулт 

 

адв. Николай Чолаков /п/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


