
 
 
 
 
 

 
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.  

  Община Завет е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0075-C01  по проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян”, финансиран от оперативна програма „развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020.  

  Основните дейности, които ще бъдат изпълнение за  реализиране на проекта са: 
предоставяне на почасови мобилни интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите 
на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и община Цар 
Калоян. 

 Съгласно приложимото национално законодателство, компетентността на 
Общинския съвет охваща определянето на видовете социални услуги но територията на 
съответната община, както и приемането на план за развитие на социалните услуги на 
общинско ниво. С приемането на Общинския план за развитие на социалните услуги в 
община Завет за 2019 година бе включена  като нова услуга и „патронажна грижа“. 
Общинският съвет е органа, които следва да вземе решение, кои услуги следва да се 
предоставят като услуги от общ икономически интерес. В компетенциите на 
Общинския съвет  попада и определянето на такса  за потребителите на патронажните 
грижи. Общинският съвет може да реши финансираните по Оперативна програма 



Развитие на човешките ресурси услуги по патронажна грижа да се ползват от 
потребители без заплащане на  такса. 

Съобразявайки се с възможностите на целевата група, която ще бъде включена в 
проекта, считаме, че не е необходимо заплащането на тази услуга. Разходите по 
нейното предоставяне  ще бъдат покрити от безвъзмездна финансова помощ  по проект 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”. 
            С Постановление № 172 от 11 юли 2019 година на Министерския съвет на РБ за 
изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с 
ПМС № 246 от 2006 година, се създава чл. 5а, съгласно който: 
           „ал. 1 За административните услуги, които се предоставят  от административните 
органи и от лицата, които осъществяват публични функции, както и от организациите, 
които предоставят обществени услуги, могат да се разработват стандартизирани 
образци на заявления.“; 
           „ал.2. Общинските администрации при предоставянето на стандартизираните 
административни услуги прилагат процедурите по предоставянето им, които са 
вписани в Административни регистър, и използват  образците на заявления и 
протоколите за устно заявяване, съгласно приложение №5 и образците на издаваните 
документи, съгласно приложение № 6.“ 
            От изготвените образци, в Общинска администрация – Завет не е 
регламентирана като услуга, дейността, която се осъществява във връзка със 
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 
(Уникален идентификатор на административната услуга- 2120). 
             Това обстоятелство също налага промяна в Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет. 

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 в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

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: 
Съответствие на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за  определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет 
с действащата нормативна уредба.  

 
 

 
Вносител, 
Ахтер Велиев 
Кмет на Община 
 
 
 
 
 


