
 

М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

I. Причини, които налагат приемането: 
Сега действащата Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Георги Дамяново е приета с Решение № 32 от Протокол 
№ 5/18.02.2008 год. на Общински съвет - Георги Дамяново. Промените в законите и други 
нормативни актове през годините са налагали текстовете на Наредбата да бъдат отменяни, 
изменяни и допълвани многократно през изминалите 13 години. Поради наличие на някои 
противоречия и неточности, продиктувани от това, беше извършен прецизен преглед на 
структурата на Наредбата, основно свързан с дейности  и разпоредби на държавната 
администрация като Списъка на унифицираните наименования на административните услуги 
/СУНАУ/. Извършен беше цялостен преглед и анализ на административните услуги, таксите и 
цените на права и услуги, които бяха прецизирани и систематизирани, за да придобият по-ясен, 
точен и икономически обоснован вид. Актуализираха се съществуващи текстове от Наредбата, 
съотносими с  разпоредбите на конкретни закони и подзаконови нормативни актове, вътрешно-
нормативни процедури, документи и стандарти за административно обслужване. В така 
предложения текст на Наредбата се прави разграничение на видовете услуги според срока на 
извършването им, т.е. обикновени или бързи. Постигна се уеднаквяване на сроковете за 
извършване на услуги в различни направления на дейност.  
 
II. Цели, които се поставят: 

Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при 
определянето на общинските такси и цени на права и услуги, предоставяни от Общината. 
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата нормативна 
уредба, с което ще се постигне по-лесна ориентация на клиентите при преглед на услугите в 
Наредбата и таксите, които се заплащат за тях. Определяне на ясна формулировка на 
наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, съобразени 
със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/.   
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Приемането на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови 
средства от бюджета на Общината. 
IV. Очаквани резултати от прилагането: 

- Ще се даде възможност на физическите и юридическите лица, както и институциите 
по-добре да се ориентират за услугите, които общината предлага и таксите и цените, които се 
събират за тях. В Наредбата са заложени ясно регламентирани разпоредби за определените 
такси и цени на права и услуги. 

-Повишаване на събираемостта на таксите и цените на права и услуги, които се 
предлагат от Общината, както и свеждане до минимум възможността за некоректно отношение 
и избягване заплащането на такси от потребителите на административни услуги. 
 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 
целите, поставени с предлагания нов проект на Наредбата. 

 
 
 



  
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е 
документа, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености на местните структури  с оглед задоволяването на потребностите на населението по 
места чрез ефективно местно самоуправление.  
 
VI. Правни основания: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и 
такси, чл.8 ,  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК. 

 


