Мотиви
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се
предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по
настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване
на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail:
obshtina@targovishte.bg., както и на Портала за обществени консултации.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за
приемане на проекта на Наредбата:
1. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение в Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията
на община Търговище:
Община Търговище предоставя на гражданите и организациите различни по своето естество и
същност услуги и права. В чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местни данъци и такси са регламентирани
видовете местни такси, които общините могат да събират и както и цени на услуги и права, които се
определят с решение на Общински съвет Търговище.
Функционирането на общинските предприятията и мероприятия е продиктувано от
необходимостта и законовите задължения на общините. Община Търговище чрез общинските
предприятия и мероприятия осъществява своите функции в управлението на предоставяне на услуги
в съответните сфери, като чрез тях общината може да развива стопанска дейност и да предлага
услуги, пряко свързани с дейността им. Целта е възстановяване на разходите по предоставяне на
съответните услуги и права, като се спазят определените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, принципи –
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия
за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма
справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Увеличението на минималната
работна заплата и ръста на инфлация обуславят увеличаване на разходите за труд, транспортни и
други разходи, което налага увеличаване на някой от предлаганите услуги.. В тази връзка за всички
услуги и права е направена финансова обосновка, която се базира на реалните разходи на общинските
предприятия и мероприятия за предоставянето на конкретната услуга. Предложените видове такси и
цени на услуги са съобразени с действащото законодателство.
Предлаганите промени са както следва:
1.
В Приложение № 5 към чл. 46 от НОАМТЦУТОТ - Тарифа на местни такси по чл.6
ал.1 от ЗМДТ, за административни услуги предоставяни от Община Търговище да бъдат направени
следните промени:
1.1. В раздел услуги предоставяни от отдел „Местни данъци и такси“
Било
2.

Издаване на удостоверение за
дължим размер на патентния данък

веднага

5.00 лв.

Да стане
Отм. с Решение № по
Протокол №

Съгласно чл. 61и ал. 5 от Закона за местните данъци и такси по искане на лицето общината издава
удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
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1.2. В раздел услуги, предоставяни от отдел „Общинска собственост“
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ
Категоризация на
места за настаняване

1.

3 месеца

Категоризация на
заведения за хранене и
развлечение

2.

3 месеца

Вписване на промени в
обстоятелствата за
категоризирани
заведения за хранене и 14 дни
развлечения и
издаване на
удостоверение
Вписване на промени в
обстоятелствата за
категоризирани
средства за подслон
14 дни
или места за
настаняване и
издаване на
удостоверение
Потвърждаване или
промяна категорията
на туристически обект
3 месеца

3.

4.

5.

Издаване на
удостоверение за
категория на
туристически обект дубликат

6.

14 дни

Било
По Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г./
Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г./
По Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г./
По Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г./
По Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г.
По Тарифата за
таксите, които се
събират по
Закона за туризма,
приета с ПМС №
220
/ДВ бр.93/2002 г.

Да стане
Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона
за туризма

Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона за
туризма

Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона за
туризма

Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона за
туризма

Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона за
туризма

Съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3 от Закона за
туризма

2. В Приложение № 14 към чл. 63, ал. 5 от НОАМТЦУПТОТ – точка 4
ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Било
№
1.

Наименование на услугата
Билет за концерт
ученици и пенсионери

Цена, лв.
1.00 лв.
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2.

граждани
Откупка на концерт
цял концерт
участие в концерт
външна проява, дефиле (анимация)

2.00 лв.
400.00 лв.
250.00 лв.
200.00 лв.

Да стане:

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование на услугата
Концерт:
- до 20 минути;
- до 30 минути;
- до 40 минути;
- до 60 минути.
Билет за концерт в зала:
- ученици и пенсионери;
- граждани.
Звукозапис/видеозапис с Духовия оркестър (в зависимост от
програмата и времетраенето)
Участие в дефиле
Участие в тържествен ритуал
Участие в погребален ритуал (камерен състав)
Участие във весел ритуал до 30 минути (сватба и др., камерен
състав)
Участие във военен ритуал-заря
Транспорт на оркестъра до локацията на участието

Цена/лв.
300 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.
2,00 лв.
4,00 лв.
800 лв.
300 лв.
150 лв.
100 лв.
300 лв.
800 лв.
За сметка на
възложителя

3. В Приложение № 15 към чл. 63, ал. 6 от НОАМТЦУПТОТ - ТАРИФА на цени на услуги и
права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Търговище, чрез общински предприятия
3.1. Постъпила е докладна записка с вх.номер РД-01-9775/28.09.2021 г. от Миролюб Георгиев,
директор на ОП „Обреди“ Търговище за промяна на цени на услуги и вписване на нови такива в
раздел Траурни услуги“ както следва:
1.ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ“
ТРАУРНИ УСЛУГИ
№
1.
7.
16.
17.

Наименование на услугата или таксата
Стандартен ковчег
Надгробен знак /кръст или табелка/
Комплект дъски за мюсюлманско погребение
Вход гробищен парк за частни траурни агенции,
за едно погребение

Било:
Цена в лева
с ДДС
60.00 лв.
8.00 лв.
60.00 лв.
35.00 лв.

Да стане:
Цена в лева
с ДДС
70.00 лв.
10.00 лв.
70.00 лв.
50.00 лв.

Да бъдат вписани нови услуги както следва:

29.

Сваляне и изнасяне/внасяне на покойник от/до дома

30.
31.

Изнасяне на покойник от болнично заведение
Внасяне/изнасяне на покойник в/от ритуална зала/хладилна камера в

от 1 до 3 етаж –
20.00 лв.
За всеки
следващ етаж допълнително
по 10.00 лева
на етаж
30.00 лв.
30.00 лв.
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32.
33.
34.

Гробищен парк - Търговище
Изнасяне на покойник за погребение до гробното място
Изнасяне на покойник с COVID-19 или друга силно заразна болест от
болнично заведение до гробно място
Такса за строително-ремонтни дейности, съгласно чл. 10 ал. 2 от Наредба
за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на
община Търговище

30.00 лв.
190.00 лв.
5.00 лв.

3.2. Постъпила е докладна записка с вх.номер РД-01-8408 г. от Михаил Михайлов, директор на ОП
СОД Търговище за актуализиране на цени за ползване на съоръжения с тернировъчна дейност:
ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА, ПЛОЩАДКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1.

Цена с ДДС в лв.

Стадион „Димитър Бурков“
Предоставяне на открито спортно
съоръжение за провеждане на
тренировъчна дейност с ползване на
помощни помещения /съблекални, баня и
сауна/
Предоставяне на открито спортно
съоръжение за провеждане на
тренировъчна дейност без ползване на
помощни помещения /съблекални, баня и
сауна/
Предоставяне на открито спортно
съоръжение за провеждане на официална
футболна среща с ползване на помощни
помещения /съблекални, баня и сауна/

Било:

Да стане:

за 1 час

90.00 лв.

270.00 лв.

за 1 час

75.00 лв.

200.00 лв.

за 1 час

100.00 лв.

300.00 лв.

При изработването на проекта на Наредбата са спазени принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност.
-Принцип на необходимост – необходимост от приемането на допълненията на видовете
предлагани услуги и техните такси и цени.
-Принцип на обоснованост – привеждане на нормативната база на Община Търговище в
съответствие с действащото законодателство, както и осигуряване на законосъобразен
административен процес по администрирането и предоставянето на административни и технически
услуги на територията на община Търговище.
-Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните
такси и цени на услуги и права на територията на община Търговищe са публикувани на интернет
страницата на община Търговище и в Портала за обществени консултации за навременно
информиране и предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи.
-Принцип на съгласуваност – проектът на Наредбата, заедно с мотивите са публикуани на
интернет страницата на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на вниманието
на заинтересованите групи, като ще бъдат разгледани в хода на обсъждането становища и
предложения.
-Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предоставянето и
администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска
администрация Търговище, при спазване на изискванията на наредбата.
2. Целите, които се поставят:
1. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище
цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока
степен, да се постигане ясна регламентация в уредбата на обществените отношения касаещи
предоставянето на услуги и права.
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2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество.
3.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на цени на услугите.
4.Възстановяване на разходите по предоставените услуги.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
община Търговище не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община
Търговище се очаква по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на
общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината. При изпълнение на дейностите
заложени в Наредбата ще се реализират приходи, които ще постъпят в общинския бюджет.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище
се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за
нормативните актове и Административно процесуалния кодекс и други приложими законови
разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е
предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз
и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ.
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