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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от дата на
публикуване за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Дългопол . Предложения и становища
могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване на Община
Дългопол, ул. Георги Димитров № 132 и на електронния адрес:
obshtina@dalgopol.org

МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
1. Причини, които налагат изменението и допълнението
Съгласно одитен доклад на Сметна палата за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019
г. са направени констатации и препоръки за актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Дългопол (Наредба №11).
Общинска администрация изготви проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол, който е приет с Решение № 30-22/29.10.2021 г. на
Общински съвет – Дългопол.
Предложението за приемане отново на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол е продиктувано от извършен контрол по отношение
изпълнението на направените констатации и препоръки за актуализиране на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Дългопол, както и постъпило становище от председателя на ОбС – Дългопол за
изменения и допълнения на Наредба №11.
Със заповед № 1116/03.11.2021 г. на Кмета на община Дългопол е назначена
комисия, която да изготви нов проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 11, съобразен с направените констатации и предложения.
За да се спазят нормативно установените изисквания на ЗМДТ се налага да бъдат
направени изменения и допълнения съответстващи на закона. С така предложеният проект
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол се представят промени спазващи изискванията на
ЗМДТ, а именно:
1. В чл. 10 от Наредба №11 е записано, че събирането на местните такси и цени на
услуги се извършва от и за сметка на Общината, а събраните приходи постъпват в
общинския бюджет. Съгласно изменението на чл. 9а, ал.6 от ЗМДТ се предоставя
възможност ОбС с решение да определи кои местни такси могат да бъдат събирани от
концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат
тези такси, както и правото на концесионера да задържи целия или част от размера на
събраните такси.

2. Чл. 15 от Наредба №11, касаещ лицата, задължени да заплащат таксата битови
отпадъци не е в съответствие с разпоредбите на чл. 64, ал.1, във връзка с чл.11 от ЗМДТ,
което налага изменението му.
3. В чл. 15а, ал. 2 в несъответствие с разпоредбите на ЗМДТ не е записан срока за
уведомяване на лицата по чл. 11 от ЗМДТ за дължимите от тях такси, както и че лицата се
уведомяват за размера на таксата общо за съответния период и по видове услуги. С
проекта на Наредбта за изменение и допълнение на Наредба №11 текста е допълнен.
4. Тъй като в досегашния текст на Наредба №11 не е определен ред за деклариране
на възникнало задължение на лицата по чл. 15 за заплащане на ТБО, когато размерът на
ТБО е определен пропорционално върху основата определена с чл.18в, ал.2, същият член
е допълнен, като се уточнява, че таксата за битови отпадъци се определя на база подадена
декларация по чл.14 от ЗМДТ, съгласно сроковете за деклариране по чл. 14 от ЗМДТ.
5. В чл. 18в, ал.2, т.2, букви а), б) и в) е допуснато несъответствие с разпоредбите
на чл. 21 от ЗМДТ, което налага предложеното с проекта на Наредба №11 изменение на
чл. 18в, ал.2, т.2.
6. В Приложение № 2 към чл. 18, ал. 10, прието с предходния Проект за изменение
и допълнение на Наредба №11, е допусната техническа грешка, касаеща определянето на
имота като основно жилище. В ЗМДТ не е разписано такова ограничително условие, което
налага предложеното изменение в текста на Приложение № 2 към чл.18, ал.10.
2. Основни цели, които се поставят с приемането на Проекта на Наредбата са:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата
с нормите на Закона за местните такси и други закони и подзаконови нормативни актове.
Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на
местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и
освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци на територията на общината.
3. Финансови и други средства за прилагане на измененията на Наредбата не
са необходими.
Промените в Наредбата не изискват влагане на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати:
Синхронизиране на подзаконов нормативен акт с акт от по-висока степен,
отстраняване на несъответствията описани в доклада на Сметна палата и направените
рецензии при извършен последващ контрол относно изпълнение на препоръките, както и
създаването на един стабилен нормативен акт.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Дългопол е подзаконов нормативен акт, издаван от Общински съвет Дългопол в
рамките на неговата компетентност, поради което съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от Европейската харта за местно самоуправление и
директивитена Европейската общност, свързани с тази материя.
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