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სამოქალაქო უსაფრთხოება

ადგილობრივი მოსაკრებლები

წაიკითხეთ მეტი გვ. 1-2

წაიკითხეთ მეტი გვ. 2

განახლებული კანონი სამოქალაქო
უსაფრთხოების შესახებ
კანონპროექტის მიღების ვადები
2018 წლის 1 მაისიდან ძალაში შედის „სამოქალაქო უსაფრთხოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის განახლებული ვერსია, რის
შედეგადაც ძალადაკარგულად ცხადდება მოხმობილი კანონის 2014
წლის 12 ივნისის რედაქცია.

კანონის რეგულირების სფერო
კანონპროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო უსაფრთხოების
ეროვნული სისტემის არსის დადგენას და უზრუნველყოფს ბუნებრივი
და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტებისგან
ადამიანების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონებისა და გარემოს
დაცვის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელებას.

სუბიექტები
კანონპროექტის მიხედვით სათანადო ღონისძიებებსა
და საგანგებო სიტუაციების პრევენციას უზრუნველყოფენ:
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები,
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულებები, ავტონომიური რესპუბლიკები, სამხარეო,
მუნიციპალიტეტის ორგანოები და ორგანიზაციები.
კანონპროექტით ასევე განსაზღვრულია კერძო და საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების, საქართველოს მოქალაქეებისა და
საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი სხვა პირების უფლებები და
მოვალეობები.
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ინციდენტსა და
საგანგებო სიტუაციაზე
რეაგირების
პროცედურები
• ფიზიკური ან იურიდიული
პირი ინციდენტის (შემთხვევა,
რომელიც აშკარა საფრთხეს არ
უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს
ან ჯანმრთელობას, ანდა
რომელმაც შეიძლება ზიანი
მიაყენოს სახელმწიფო,
მუნიციპალურ ან ფიზიკური/
იურიდიული პირების ქონებას
ან/და გარემოს) წარმოქმნის
შესახებ ინფორმაციის მიღების
შემთხვევაში, ვალდებულია
დაუყოვნებლივ შეატყობინოს
გადაუდებელი დახმარების
ნომერს „112“ და შესაბამისი
საშუალებების არსებობის
შემთხვევაში, საკუთარი
ძალებით მოახდინოს პირველადი
რეაგირება ინციდენტზე.

პასუხისმგებლობა
საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად, სახანძრო
უსაფრთხოების მოთხოვნების
დარღვევისათვის
პასუხისმგებლობა ეკისრება:
• ფიზიკური პირის შემთხვევაში
- ფიზიკურ პირს
მეწარმე სუბიექტისა და
არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის შემთხვევაში
- მეწარმე სუბიექტისა და
არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის
ხელმძღვანელებს

ჯარიმა
სახანძრო უსაფრთხოების
წესებისა და პირობების შესახებ
ტექნიკური რეგლამენტის
მოთხოვნების დარღვევის
ან შეუსრულებლობისათვის,
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსი ითვალისწინებს
სუბიექტის დაჯარიმებას
200 ლარის ოდენობით;
ხოლო იმავე ქმედების
ჩადენა განსაკუთრებული
ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის
მოქმედების პირობებში
გამოიწვევს - 500 ლარით
დაჯარიმებას.

კანონი
ადგილობრივი
მოსაკლრებლების
შესახებ
ცვლილების პროექტი
მზადაა „ადგილობრივი
მოსაკრებლების შესახებ“
კანონში ცვლილების პროექტი,
რომელიც ეხება სამშენებლო
მოსაკრებელს.
არსებული რედაქციით,
საკრებულოს მიერ დაწესებული
მოსაკრებლის ოდენობა ახალ
ასაშენებელი ობიექტის
პროექტით გათვალისწინებული
განაშენიანების ფართობის
თითოეული კვადრატული
მეტრისათვის არ უნდა
აღემატებოდეს 1 (ერთ) ლარს,
ხოლო საკურორტო ზონაში
სამრეწველო ობიექტის
მშენებლობისათვის – 5 (ხუთ)
ლარს.

ახალი რედაქციით კი
საკრებულოს მიერ დაწესებული
მოსაკრებლის ოდენობა ახალ
ასაშენებელი ობიექტის
პროექტით გათვალისწინებული
განაშენიანების ინტენსივობის
(კ-2) კოეფიციენტის საანგარიშო
ფართობის თითოეული
კვადრატული მეტრისათვის არ
უნდა აღემატებოდეს 4 (ოთხ)
ლარს, ხოლო საკურორტო
ზონაში სამრეწველო ობიექტის
მშენებლობისათვის – 5 (ხუთ)
ლარს.
საკრებულოს მიერ დაწესებული
მოსაკრებლის ოდენობა,
ხაზობრივი ნაგებობის
მშენებლობის შემთხვევაში,
ახალ ასაშენებელი ობიექტის
პროექტით გათვალისწინებული
თითოეული გრძივი მეტრისათვის
არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთ)
ლარს.
ისეთი შენობა–ნაგებობის
(გარდა ხაზობრივი ნაგებობისა)
მშენებლობის შემთხვევაში,
რომელსაც არ გააჩნია
განაშენიანების ინტენსივობის
(კ-2) კოეფიციენტის საანგარიშო
ფართობი, საკრებულოს მიერ
დაწესებული მოსაკრებელი II
კლასის ობიექტებისათვის არ
უნდა აღემატებოდეს – 50 ლარს,
III კლასის ობიექტებისათვის
– 200 ლარს, ხოლო IV კლასის
ობიექტებისათვის 400 ლარს.
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პუბლიკაციაში მოცემულია
საკანონმდებლო სიახლეები სამოქალაქო
უსაფრთხოებისა და ადგილობრივი
მოსაკრებლების შესახებ, რომელზეც
ყურადღება უნდა გაამახვილოს
ბიზნესმა. გთხოვთ, მიმართოთ ბიდიოს
პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების
კონკრეტული სიტუაციებისთვის
განსახილველად.
დავdaviT gelaSvili
DGelashvili@bdo.ge
წაიკითხეთ მეტი www.bdo.ge

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია კონკრეტულ თემაზე, მაგრამ ზოგადი დებულებების გამოყენებით, ამიტომ განკუთვნილია მხოლოდ
ზოგადი სახელმძღვანელოს სახით გამოყენებისთვის. დაუშვებელია კონკრეტული სიტუაციების მოგვარებისათვის ამ პუბლიკაციის
გამოყენება, ან მასში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობა პროფესიული კონსულტაციის გარეშე. გთხოვთ, მიმართოთ შპს „ბიდიოს“
პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად. შპს „ბიდიო“, მისი პარტნიორები და
თანამშრომლები არ იღებენ პასუხისმგებლობას ამ პუბლიკაციაზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებზე.
შპს ბიდიო ლეგალი არის საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს
გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული გარანტიით შეზღუდული კომპანიის – “ბიდიო ინტერნეშენალ ლიმიტედის” წევრს და შედის
ბიდიოს დამოუკიდებელი ფირმების საერთაშორისო ქსელის შემადგენლობაში.
ბიდიო არის საერთო სავაჭრო სახელი ბიდიოს ქსელისა და მისი თითოეული წევრი ფირმისათვის.

