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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. Изменен е няколко пъти досега. 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(изменение) на самата наредба 
закони, като вследствие на изменението на последните, е необходимо да се изменят и 
предлаганите услуги от община Завет.  

В Приложение № 4 Такси за административни услуги към чл. 36 ( изм. с 
Решение № 313  по Протокол №44 от 09.04.2015г.) са изброени административните 
услуги, извършвани от община Завет. В раздел II. Административни услуги Нотариална 
дейност от същото приложение са посочени нотариалните услуги, които се извършват 
към настоящия момент от община Завет, не е предвидена предоставяне на услугата 
удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 
задълженията и договорите, която е посочена като нотариални функции на лица, които 
са органи на местната администрация. 
 Новата  услуга трябва да се предоставя в изпълнение на чл.83, ал. 1 от ЗННД и  
може да се добави в раздел II. Административни услуги Нотариална дейност към 
Приложение № 4 Такси за административни услуги към чл. 36, като т. 3 нотариално 
удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 
задълженията и договорите; 
т.3.1- за първата страница 10 лв.; 
 т.3.2 - за всяка следваща страница 2 лв. 
Услугата може да се извърши в рамките на 2 часа, като размера на таксата е съобразена 
със ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност 
и може да се предостави въз основа на: 

Чл. 83. (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност(ЗННД), когато в 
населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не 
е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на 
общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, 



които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на 
пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на 
преписи и извлечения от документи и книжа. 
 Чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, упълномощаването за сключване 
на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата 
форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, 
упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на 
подписа и съдържанието, извършени едновременно. 

чл. 4 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и 
нотариалната дейност (ТНТЗННД) за удостоверяване съдържанието на частни 
документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр,  се събира 
такса както следва:  
- за първата страница 10; 
 - за всяка следваща страница 2, а останалите екземпляри се таксуват като преписи. 
 Съгласно чл. 20 от ЗМДТ,  данъчната оценка на недвижимите имоти на 
гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно 
Приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, 
конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. 

Прието е изменение в  чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към чл. 20 от ЗМДТ, в 
сила от 01.01.2017г., съгласно което, данъчната оценка се определя от служителите на 
общинската администрация по местонахождение на имота в 5-дневен срок от подаване 
на искане по образец.  

Промяната в посочения член от Приложение № 2 към  чл. 20 от ЗМДТ, налага да 
се променят сроковете за издаване на данъчни оценки, предвидени в точките 10, 11, 12 
и 13 от раздел V. Административни услуги - Местни данъци и такси в Приложение № 4 
Такси за административни услуги към Наредба 9, тъй като в цитираните точки са 
посочени услугите по издаване на данъчни оценки, като е предвидено те да се издават в 
7 дневен срок - при обикновена услуга, тридневен срок - при бърза услуга и 8 часа - при 
експресна услуга, като 7 дневния срок при обикновената услуга е била в унисон със 
законовото изискване преди посоченото изменение, но към настоящия момент не 
отговаря на законовото изискване за издаване на данъчни оценки в 5 дневен срок от 
подаване на искане по образец.  

Изменен е  и чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, като 
измененията са в сила  01.04.2016 г, и съгласно тях разрешението се издава за срока, 
посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната 
година, за която се иска разрешението. 

Тази промяна налага да се промени срокът, който е посочен при издаване на 
разрешение за таксиметров превоз на пътници описан раздел III. Административни 
услуги  „Транспорт”, от Приложение № 5 към чл. 46,  Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет:  
 
1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници:   
1.1. до 3 години срок за издавена 7 дни цена 60,00 лв. 
1.2. За автомобили, за които преди тригодишния период изтича 15 год. от дата на 
регистрация. срок за издаване 7 дни   
 до 2 години обикновена услуга цена 40,00 лв. 
 до 1 година обикновена услуга цена 20,00 лв. 
2 Издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешение за таксиметрова 
дейност: обикновена услуга 7 дни цена 10.00 лв., цена 20.00 лв. 
2.1. до 3 години обикновена услуга 7 дни цена 30,00 
2.2. За автомобили, за които преди тригодишния период изтича 15 год. от дата на 
регистрация. обикновена услуга 7 дни   



 до 2 години обикновена услуга цена  20,00 лв. 
 до 1 година обикновена услуга цена 10,00 лв. 

Съгласно действащия законов текст разрешението се издава за срока, посочен от 
превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за 
която се иска разрешението. 

Предвид това обстоятелство точка 1.1 от раздел III. Административни услуги  
„Транспорт”, от Приложение № 5 към чл. 46,  Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет, трябва да се промени  и да придобие следния вид: 

т.1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници: . 
Срок за издаване – в 14-дневен срок от получаването на заявлението.   
Цена 12 лв. на(за) месец. 
т.2 Издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешение за таксиметров 

превоз на пътници: обикновена услуга 7 дни - цена 10,00 лв.  
точките 2.1 и 2.2 трябва да бъдат отменени. 
В Приложение № 5 към чл. 46 Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет (изм. с Решение № 313 по Протокол №44 от 09.04.2015г. изм. с Решение 
№ 77/18.04.2016г) са изброени административните услуги, извършвани от община 
Завет. В раздел Х. Административно-технически услуги - устройство на територията, 
кадастър, контрол на строителството (изм. с Решение № 77/18.04.2016г.) от същото 
приложение са посочените услуги, които се извършват към настоящия момент от 
община Завет, като не е предвидено предоставяне на услугата „Одобряване на 
подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения“ по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона устройство на територията. 

Услугата може да се добави в раздел Х. Административно-технически услуги - 
устройство на територията, кадастър, контрол на строителството към Приложение № 5 
Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет към чл. 46, като т. 38 
„Одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения“ по чл. 
129, ал. 1 и ал. 2 от Закона устройство на територията; 
 - Срок за изпълнение на услугата: След приключване на обявяванията по чл.128 от 
ЗУТ, проектите за нов ПУП и проектите за изменения на ПУП се одобряват в 
едномесечен срок след приемането им от експертния съвет по устройство на 
територията/ЕСУТ/. 
 - такса – 30 лв. 
 При обявяване и процедиране на ПУП в Държавен вестник възложителите 
заплащат допълнително и таксите за публикуване на съобщенията и решенията по 
тарифата на Държавен вестник. 

Размерът на всички  посочени такси и цени на услугите са съобразени с 
изискванията на Закона за местните данъци и такси. 

 Постъпили са два протеста от Окръжна прокуратура  гр. Разград, срещу отделни 
разпоредби от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Завет на Общински съвет гр. Завет. 
 С първия протест вх. № 1020/17 от 23.05.2017 г. са протестирани разпоредбите 
на  чл.16, ал. 3, чл.51, ал. 1, ал.2 и чл. 52 от Наредба № 9, като е поискана обявяването 
им за нищожни.  
 Мотивите за обявяването им за нищожни са подробно описани в самия протест,  
с оглед на това, че  те са основателни, е необходимо да ги приемем изцяло и да 
отменим посочените разпоредби.  
 С втория протест вх. № 364/17  от 25.05.2017 г. са протестирани разпоредбите на 
чл.23, ал. 1, т.4, чл. 40, чл. 41, ал.3, т. 6 и т. 7, чл.51, ал. 1, ал.2 и чл. 52 от Наредба № 9, 
като е поискана обявяването им за нищожни.  



 Мотивите за обявяването им за нищожни са подробно описани в самия протест, 
които, с оглед на това, че за основателни, е необходимо да ги приемем изцяло и да ги 
отменим. 

Гореизложените съображения са причините и целите, които налагат приемането на 
изменение и допълнение за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет, като не се изискват  финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
правна уредба, като очакваните резултати са свързани със законосъобразното изпълнение на 
предлаганите от община Завет административни услуги.  

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 
 


