
 
 
 
 
 

 
МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 
І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет. 

              
            Правно основание: 

               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 
26.01.2009 г. Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл.9 от 
ЗМДТ, и  урежда отношенията свързани с определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите, предоставени на физически и юридически лица, 
реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Завет. 

Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които 
общината предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която 
гражданите следва да заплатят. Посочените услуги, в приложенията са определени в 
зависимост от действащите към момента на приемане на наредбата закони, като 
вследствие на изменението на последните, е необходимо да се изменят и предлаганите 
услуги от община Завет, както и размерите на таксите и/или цените на услугите.  

Предвид предприетите противоепидемични мерки се ограничават редица права 
на гражданите. За да се намерят алтернативни методи за осъществяване на 
гражданските им права, има заявен интерес от страна на граждани да се провеждат 
изнесени ритуали  за сключване на граждански брак на стадионите в населените места 
на общината, с цел спазване на социална дистанция  при  осъществяване на граждански 
права в условията на разписани мерки във връзка с ограничаване разпространението на  
короновируса. 

За да се удовлетвори това желание на гражданите е необходимо да се приеме 
изменение на Нередба № 9, като се предостави нова услуга и  се определи цената на 
същата. При определяне  цената на новата услуга са изчислени всички разходи, които 
община Завет ще извърши във връзка с  нейното предоставяне. 

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет. 

 



3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба. 

Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет, не изисква финансови  средства. 

 
4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Задоволяване нуждите на населението  от определен вид услуга. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България:  
Настоящия проект  за изм. и доп. на нормативен акт не  противоречи на правото 

на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с 
правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото 
българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, 
относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото 
настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на 
издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Завет - орган на 
местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за 
местното самоуправление”. 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът  за 

изменение и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет е публикуван  на интернет страницата на Община Завет на 26.06.2020 
година.  

 
 

Вносител, 
Ахтер Велиев 
Кмет на Община 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


