СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 5

на Столичния общински съвет
от 16.04.2020 година
За освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30,
т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община.
На основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община, във вр. с чл.8, ал.4, изречение второ и ал.6 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с Решение за обявяване на
извънредно положение, прието от 44-то Народно събрание на 13 март
2020г., (ДВ. бр.22/ 13.03.2020г.) и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на
г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването на Република
България и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Лицата, на които са издадени Разрешения за ползване на място за
извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост
и/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни
съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска
собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на
търговска дейност на територията на Столична община, не заплащат
съответната такса по чл.30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в, предложение първо от
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община, за терените - общинска
собственост, за периода на действие на въведените противоепидемични
мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-124/
13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България.

2. Облекченията по т.1 се прилагат по отношение на обекти, които са
преустановили своята дейност, за срока, в който не са извършвали дейност,
но не по-дълъг от срока на действие на противоепидемичните мерки.
Същите облекчения, за същия срок, се прилагат и по отношение на лицата,
които не могат да упражнят правата си по издадените им Разрешения за
ползване на място за извършване на търговия на открито, респ. за
разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект
върху терени - общинска собственост, поради въведените мерки.
3. Ползването на облекченията по т.1 става чрез подаване на изрична
декларация от заинтересованите лица, в която те декларират наличие на
съответните обстоятелства, както и срока, за който са преустановили
своята дейност.
4. Възлага на кметовете на райони да организират реализацията на
процедурите по т.3, както и да осъществяват контрол за достоверността на
декларираните от лицата обстоятелства.
5. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 60 дни от
отпадане на действието на противоепидемичните мерки, да изготви и внесе
в Столичен общински съвет обобщен доклад за резултатите от прилагане
на решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 16.04.2020 г., Протокол № 11, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК66-2882/08.04.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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