
 
 

 

 

 

 

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.  
Правителството с Решение № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване, одобри пакет от мерки 

за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. 
Промените произлизат от наблюдения на предоставяните  услуги от всички централни 

администрации и техните териториални звена, включително всички областни, 
общински и районни администрации. 
           Мерките, които са предложени в решението, надхвърлят 1500 и са групирани в 

пет основни направления:  
           1.Услуги за бизнеса от гледна точка на намаляване на регулаторната тежест. 

           2. Услуги за гражданите, което включва качествено обслужване, обслужване на 
едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и 
прилагане на т.нар. служебно начало и въвеждане на комплексно административно 

обслужване. 
              3. Мерки за заличаване на административни услуги, включително и такива, 

които са незаконосъобразни.. 



              4.   Мерки свързани  с вписване на услуги.  

              5. Трансформиране на услугите във вътрешно-административни, т.е. 
изключване на гражданина от ролята му на посредник и куриер между 

администрациите и установяване на практиката на пряка комуникация между тях.  
               Тези мерки целят отпадане или намаляване на случаите на изискване на най-
масовите удостоверения, които служат в административните процедури, като данните 

се установяват служебно от администрациите: скици, удостоверения за липса на 
задължения към общините, данъчни оценки, удостоверения за характеристики на 

земеделска земя, документ за образование, изисквания за предоставяне на издадени 
разрешения за оценки и въздействие върху околната среда, изисквания за данъчни 
декларации при придобиване на имот. Намаляване  срокът на услугите, премахване на  

ненужните за попълване данни, стандартизиране на  услугите. 
 

             В доклада  на Сметна палата на РБ за извършен одит за съответствие при 
финансово управление  в община Завет за периода  от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 
година се  правят препоръки към Общинския съвет гр. Завет за  актуализация и 

допълнение на  Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Завет. 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпил Протест от Окръжна 

прокуратура Разград срещу  разпоредбите  на т.1 и т. 2 от Приложение № 2 към Раздел  

ІІІ на  Наредба № 9, което касае таксите в детските ясли и детските градини и други  
общински съциални услуги. Този протест породи необходимост да прецизираме   

Приложение  № 2 към Раздел  ІІІ на  Наредба № 9, като същевременно, съобразявайки 
се и с необходимостта,  всички деца от общината да имат реален достъп до 
предучилищните заведения в общината и да посещават редовно същите, предлагаме 

намаляване на таксата за посещение на детски ясли и детски градини. 
 

 
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 


