До
Общински съвет
Гр. Дупница

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ПГ „ Народен съюз“ - Ивайло Шаламанов, Спас Андреев

ОТНОСНО: Наредба за Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/
към Наредбата за определяне на
местните такси и цени на
услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница .

Уважаеми Общински съветници,
Представяме
на Вашето внимание мотиви
за приемане на Наредба за
Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за
определяне на
местните такси и цени на
услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница .
1.Причини , които налагат допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени
за тях/ към Наредбата за определяне на
местните такси и цени на
услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница .
Групата ни бе запозната с изготвено заявление от група лекари ,собственици
на медицински кабинети в сградата на бившето „ ДКЦ 1“ ЕООД,град Дупница ,пл. „
Свобода „ 1.
За територията на Общината е в сила Наредба за организация на движението .
Съгласно наредбата на площади и паркинги –общинска собственост е въведен режим на
платено паркиране на ППС „ Платен паркинг“.Такъв режим е валиден и за паркинга,
разположен пред сградата на бившето „ ДКЦ 1 „ ЕООД. На същият паркинг е въведен „
служебен абонамент“ при предплащане на
съответната такса регламентирана в
Тарифата.
Ангажиментите на
лекарите ,свързани
с прегледите и лечението
на
пациенти,както и извършването на домашни посещения ежедневно/често неотложни
случаи/,налагат многократно ползване на лични моторни превозни средства.В същото
време голяма част от дейността на повечето лекари ,ползващи кабинети в сградата е
социално насочена и не се финансира от Здравната каса .

Имайки предвид
естеството на работа и обстоятелствата ,свързани
с
необходимостта от бързо придвижване до работните им места и домашни посещения
на пациенти,предлагаме Допълнение на Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/
към
Наредбата
за определяне на
местните
такси и цени на
услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница , в следния смисъл:
Да бъде допуснато заплащане на режим „ Служебен паркинг“ за изрично
определени паркоместа при условия на преференциално платено паркиране на лекари и
медицински специалисти,собственици на медицински кабинети в сградата на бившето „
ДКЦ 1“ ЕООД,като цените за месечно ,тримесечно и годишна паркиране бъдат
съобразени с изложените по-горе обстоятелства.
За целта е необходимо Общински съвет Дупница да определи със свое решение
предлаганите корекции в упоменатата Тарифа по чл. 49 от Наредбата за определяне
на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
Община Дупница.
2. Цели ,които се поставят.
Справедливо отношение
на Общината към
лекарите и медицинските
специалисти собственици на медицински кабинети в сградата на поликлиниката.
По-голям брой лекари ще плащат „ Служебен абонамент“ ,което от своя страна
ще повиши приходите на Общината.
Следване принципите за откритост ,публичност и граждански контрол върху
дейността на местните власти ,конкретно при определяне размера , реда и начина на
събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги и тяхното
администриране.
3.Финансовите и други средства за прилагането на новите допълнения.
Финансовите средства ,необходими за прилагането на новите допълнения не се
предвижда да бъдат изразходвани.
4.Очакваните резултати от прилагането ,включително финансовите.
С промяната ще се постигне повишаване на приходите в бюджета на Община
Дупница, тъй като се очаква по-голям брой лица да се възползват от преференцията и да
заплащат новата такса.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденцията в
местното
самоуправление
и местната
администрация са
концентрирано изразени в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните
структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез
ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект има за предмет

допълнение към действаща Тарифа,което подлежи на издаване на основание чл. 21,ал.2
от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местното самоуправление,то приложими
са разпоредбите на „ Европейската харта за местното самоуправление“.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за местните данъци
и такси.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК
заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на
Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища
по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА предлагаме Общински съвет-Дупница да вземе
следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
§1.Общински съвет -Дупница приема Наредба за Допълнение на Тарифа /Списък
с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за определяне на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница, както
следва:
-Създава т.49а със следното съдържание -„Такса за преференциално паркиране на
автомобили , за лекари и медицински служители, собственици на кабинети в сградата
на Поликлиниката –пл. „ Свобода” 1- Служебен месечен абонамент“-50/петдесет/лева на
месец.
-Създава т 50а със следното съдържание -“ Такса за преференциално паркиране на
автомобили,за лекари и медицински служители, собственици на кабинети в сградата на
Поликлиниката –пл. „ Свобода“ 1-120 /сто и двадесет /лева за тримесечие.
-Създава т.51а със следното съдържание -„ Такса за преференциално паркиране
на автомобили за лекари и медицински служители, собственици на кабинети в сградата
на Поликлиниката –пл. „ Свобода” 1 – 350/триста и петдесет /лева за година.
§2. Настоящите допълнения влизат в сила считано от 01.01.2017 г.
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