ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. КАВАРНА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Цонко Здравков Цонев
кмет на Община Каварна

Относно: Промяна на такси за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Дами и господа общински съветници,
Във връзка с необходимоста на актулизиране на таксите за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна предлагам на вниманието на
Общинските съветници мотивите за тяхното повишение.
В изпълнение на бюджетната процедура за 2011 г., в частта собствени приходи и след
детайлно разглеждане на действащите през 2010 год. такси за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, Общинска администрация Каварна
разработи проект с цел актуализирането им вземайки под внимание последнота частична
промяна през 2008год. и 2009год. ,както и инфлация през този период : 2010год – 4,5%,
2009год – 2,6%, и прогнозираната за 2011г-3,2%.
Повишиха се и разходи за поддръжка на терените и съоръженията подлежащи на
отдаване под наем /предстоящото лицензиране на общ.пазар/,както и разходите за
последвал контрол върху търговската дейност на терени извън рамките на града, изискващи
транспорт /повишените цени на горивата/.
През тази година съгласно утвърден вътрешен ценоразпис на Е.ОН България
основан на Наредба № 6/ 9.06.2004год за присъединяване на производители и
потребители на ел.енергия към преносната и разпределителна ел. мрежа на
министерство на енергетиката и енергийните ресурси заплащаме, такси за
присъединяване по време на културните и спортни мероприятия .
Очакваните резултати от прилагането на промените в Наредбата са: повишаване на
приходите от определените такси с цел постигане на възвращаемост на извършените
разходи и подобряване условията за търговска и друга стопанска дейност в
съответствие действащото законодателство на съответните терени.
Анализът за съответствие с правото на Европейския съюз показва, че предлаганото
изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на
отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което,
съответствието с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на
цитирания Закон с правото на Европейския съюз.
В тази връзка предлагам на Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Закона за
местни данъци и такси Общинският съвет изменя Наредбата за определянето на
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна, както
следва:
І. В чл.76 се правят следните промени:
В алинея (1) точка 1се правят следните изменения:
а) на ден – I зона- 2.00 лв.; II зона-1.50 лв.; III зона-1.00 лв.
б) на месец - I зона- 20.00 лв.; II зона-15.00 лв.; III зона-10.00 лв.
В алинея (1) точка 3 се правят следните изменения:
а) на ден – I зона-3.00 лв.; II зона-2.50 лв.; III зона-2.00 лв.
б) на месец - I зона-30.00 лв.; II зона-25.00 лв.; III зона-20.00 лв.
В алинея (1) точка 4 се правят следните изменения:
а) на ден – I зона-3.50 лв.; II зона-3.00 лв.; III зона-2.50 лв.
б) на месец - I зона-35.00 лв.; II зона-30.00 лв.; III зона-25.00 лв.
В алинея (2) точка 1 се правят следните изменения:
а) на ден – I зона- 1.50 лв.; II зона-1.00 лв.; III зона-0.50 лв.
б) на месец - I зона- 18.00 лв.; II зона-15.00 лв.; III зона-10.00 лв.
ІІ. В чл.77 се правят следните промени:
В точка 1 се правят следните изменения:
а) на ден – I зона- 5.00лв.; II зона- 3.00лв.; III зона-1.00 лв.
б) на месец - I зона - 20.00 лв.; II зона - 10.00лв.; III зона - 5.00 лв.
В точка 2 се правят следните изменения:
на месец - I зона- 8.00 лв.; II зона- 5.00лв.; III зона- 3.00лв.
В точка 3 се правят следните изменения:
За активния сезон от 01. 06. до 30. 09.
I зона - 3,00 лв. на кв. м
I I зона - 2,00 лв. на кв. м.
I I I зона - 1,00 лв. на кв. м.
I I I. В чл.78. се правят следните промени:
I зона-5,00 лв.; II зона-3,00 лв.; III зона-2,00 лв.
І V. В чл.79. се правят следните промени:
I зона-0.60 лв.; II зона-0.50 лв.; III зона-0.30 лв.
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