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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАИЕ ИА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА ОТ ГРАЖДАИИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА От ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОИСУЛТАЦИЯ 

по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба N-°16 за 

определянето и админпстрирането на местните такси, цени на услуги и права на 

територията на Община Русе 

Организация Кратко 

съдържавие на 

бележката н/или 

предложеннето 

Становище на вносителя 

1. Предложенне с В чл. 23, ал. 1, т. 1 Целта на Община Русе е да стимулира използването 

вх. № О6С- да се добави на електрически превозни средства и да създаде 

58/18.01.2023г. отделна подточка условия за това. От друга страна чл. 8, ал. 6 от 3МДТ 

от 1.3: „3а позволява общинският съвет да освобождава 

„Гигачарджьр" разполагане на отделни категории лица изцяло или частично от 

ЕООД автоматн, 

зарядни колонки 

заплащане на отделни видове такси по ред, 

определен с наредбата по чл. 9. 
за електрически Таксата, която се предвижда за разполагане на 

превозни зарядни колонки е същата като за останалите 

средства - без преместваеми обекти - 33 лева/кв. м. на месец. От 

такса за една поставена колонка общината би се лишила за 

поставяне през срок от 3 години от приход в размер на 1 188 
първите три лева/кв.м. С оглед общественият интерес от 
години. наличието на такива колонки в общината, от по- 

разширеното ползване на електрически превозни 

средства и от благоприятното влияние, което ще 

окаже това върху качеството на атмосферния въздух 

вносителят на проекта за нормативен акт приема 

предложението. Следва да се отбележи, че това 

важи само за таксата за разполагане на зарядни 

колонки за електрически превозни средства, но не и 

за други автомати. Освен това следва да се определи 

и началния момент, от който предложения 

тригодишен срок започва да тече, като считаме че е 

удачно това да е влизането в сила на предлаганите 
промени с проекта за нормативен акт. С оглед по- 

голяма прецизност на текста думата „поставяне" 

следва да се промени на „разполагане". Поради това 

вносителят прнема допълнението, което прави 

организацията в следния вид: „В чл. 23, ал. 1, т. 1 
да се добави отделна подточка 1.3: „3а 
разполагане на зарядни колонки за 
електрически превозни средства - без такса за 

~+ разполагане през първите три години считано от 
/ влизането в сила на тази норма.". 
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