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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

 
Д О К Л А Д  

от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  
 
 

Относно:Приемане на нова Наредба № 11 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари 

 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлагания проект на Наредба се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на 
физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на 
територията на община Крушари. 
        
1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредбата са следните: 
Сега действащата Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Крушари е приета с Решение № 
2/13 по Протокол № 2 от 06.03 2003г. на Общински съвет Крушари. Промените в 
законите и другите нормативни актове през годините са налагали текстове от 
Наредбата да бъдат отменяни, изменяни и допълвани многократно за изминалите 
10 години. При прецизна съпоставка  на действащата наредба и действащото 
законодателство се установиха някои противоречия и неточности в наредбата, 
което наложи да се внесат значителни подобрения в структурата й, свързани с 
дейности и разпоредби на държавната администрация през последните месеци, 
като актуализирания на 21.02.2012 г. от администрацията на Министерски съвет 
Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), 
приетата Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по 
чл.7а на Закон за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (приета с 
ПМС №1 от 05.01.2012 г.) и Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване 
на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн.ДВ бр.37 от 15 май 
2012г.). Съгласно чл.6 от цитираната Методика кметът на Общината може да 
въведе възможност за извършване на определени услуги в съкратени срокове 
("бързи" услуги), размерът на таксата за бърза услуга не може да бъде повече от 2,5 



пъти по-висок от размера на таксата за съответната услуга, определен по 
методиката. Така експресната услуга се поглъща от бързата и същевременно 
цената й се включва в нея. Не на последно място бе необходимо текстовете в 
Наредбата да бъдат съобразени и с приетата нова структура на общинската 
администрация Крушари. 

Извършен е цялостен преглед и анализ на административните услуги, таксите 
и цените, 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 и бързи. За разделянето 
на двата типа услуги са взети под внимание условията на чл.6 от цитираната по- 
горе Методика. Постигна се уеднаквяване на сроковете за извършване на услуги в 
различните направления на дейност. 
        В чл.16 от проекта на Наредбата, за улеснение на лицата и постигане на по – 
голяма прозрачност и информираност при определянето на такса за битови 
отпадъци, подробно е описан начинът, по който се определя размерът на таксата, 
според вида на конкретния имот по съответния промил върху данъчната оценка на 
имотите за всяко населено място, обективирано в решение на Общински съвет 
Крушари №15/139 от протокол №  15/13.12.2012г. Досега размерът на такса битови 
отпадъци, като промил върху съответната данъчна основа се определяше с отделно 
решение на Общински съвет, което не се вписваше в разпоредбите на Наредбата. В 
новата Наредба ще бъде вписван размерът на промила на такса за битови отпадъци 
за община Крушари, който при необходимост ще бъде актуализиран чрез изменение 
на Наредбата на основание влязло в сила решение на Общински съвет Крушари.  
        В чл.17а, ал.2 от проекта на Наредба е уредена подробно възможността за 
освобождаване на лицата от заплащане на такса за битови отпадъци за имотите, 
които няма не се ползват през годината, като крайният срок за подаване на 
декларации се променя от м. декември на м. ноември с цел служителите от звеното 
да имат технологично време за обработка на декларациите, проверка на данните 
вписани в тях.    

С предлагания проект на Наредба не се създават други нови такси и цени на 
услуги, поради което не е необходимо представяне на финансова обосновка за 
формирането им. 

 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 

Постигане на по–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при 
определянето на общинските такси и цени на услугите, 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, утвърден от 
Министерски съвет. 

Осъществяване на ефективен и качествен контрол по отношение на 
недобросъвестните лица, които целят неправомерно да избегнат заплащането на 
такси.   
 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Ще се даде възможност на физическите и юридическите лица - клиенти на 
Община Крушари и институциите по–добре да се ориентират за услугите, които 
общината предлага и таксите, и цените, които се събират за тях. 



Ще се постигне по-бързо и по- качествено административно обслужване на 
населението на Общината, което е основна цел за една администрация, работеща  
„С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА”. 

Наредбата ще придобие ясно регламентирани разпоредби за определените 
такси за „технически” или „административни” услуги, ще бъдат точно определени 
услугите в Глава ІІІ-та, която урежда „цените на неуредени със закон услуги” . 

Ще се повиши събираемостта на таксите и цените на услугите, които се 
предлагат от общината и ще се сведе до минимум възможността за некоректно 
отношение и избягване заплащането на такси от лицата. 

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
      За прилагането на настоящата Наредба не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. 
България: 
       Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта 
за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, 
ЗМДТ, ЗУТ, Закон за пътищата, Закона за гражданската регистрация, АПК и ДОПК/ с 
тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  
            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет Крушари да приеме 
следното 

 
 

Проект! 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общински съвет Крушари, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси: 
1. Отменя Наредба № 11 приета с решение № 3/13  от Протокол № 3  от  28.02. 2008 
г на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Крушари.  
 2. Приема Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Крушари.  
3. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.         

 
 
ВНОСИТЕЛ:  
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ   /п/ 
Кмет на Община Крушари 
 
 


