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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КРУШАРИ
ДОКЛАДНА З АПИСКА
от Добри Стоянов Стефанов – Кмет на община Крушари
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Крушари
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Крушари
1. Причини и мотиви за приемане на промени в настоящата наредба&
Динамиката в националното законодателство по отношение устройството
на територията налага извършването на промени в подзаконови нормативни
актове.
Промените в общинската нормативна уредба, свързани с определянето на
местните такси и цени на услуги се мотивират и от други обективни
обстоятелства – прогресивното амортизиране на техниката от машинния парк, с
която се предоставят услуги на гражданите; покачване цените на горивата и
цените на услугите, свързани с поддръжката на наличната техника
Към настоящия момент в община Крушари няма зала за ритуали, честване
на семейни празници, която да обслужва нуждите на жителите на общината. На
територията на общината няма действащи ресторанти или други обществени
заведения с достатъчен капацитет, които биха могли да посрещнат нуждите на
общността от подобен вид услуга. Това ощетява жителите на Общината,
лишавайки ги от възможността да ползват зала за ритуал. В сега действащата
Наредба №11 тарифата за определяне, размерът на таксата не е съобразен с
реално направените разходи по предоставяне на услугата. Предвид обществено
значимия характер на поставения проблем, правя настоящото предложение за
изменение на Наредба №11 относно горецитираната част.
2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари :

Синхронизиране на текстове от местното законодателство с националното
и европейското законодателство в съответната област;
- Актуализиране на цените на услугите в пряка връзка с разходите,
необходими за предоставянето им;
-

3. Очаквани резултати
- Предоставяне на по-качествени услуги,
- Увеличаване на местните приходи;
- Предоставяне на услуги, които да удовлетворят нуждите на населението в
община Крушари;
4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба №11
По прилагането на изменението в Наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
Ценообразуването на услугите е съобразено с Методика за определяне
разходоориентиран размер на таксите, приета с постановление
на
Министерския съвет, съгласно чл. 7 а от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност.
5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз и
правото на Република 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. 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 официалната интернет страница на община
Крушари.
Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Крушари да приеме следното :
Проект!
РЕШЕНИЕ
І. Общинският съвет с. Крушари приема изменения и допълнения в
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Крушари, както следва :
1. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални
грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.22, ал.3, т.3 се отменя.
2. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически или юридически лица”:
2.1. т.7 се изменя така:

„Процедура по разрешаване изработване на ПУП по чл.124а от ЗУТ” –
такса – 200 лв.
2.2. т.13 се изменя така:
«Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ и § 127, ал. 1
от ПЗР към ЗИД на ЗУТ.
2.3. В т.31 с текст «Ползване на техническа работилница и канал.
Услуги» отпадат следните услуги :
- «С автобус за погребения в с.Крушари»
- «с фандрома»
- «с багер»
- «с УАЗ микробус»
- «погребална кола за с.Крушари»
- «с С 100»
- «с колесен многофункционален багер с челен товарач»;
2.4. В т.31 с текст «Ползване на техническа работилница и канал,
Услуги» се променят наименованията и цените на следните услуги :
- текстът «с ремарке» става «Трактор с ремарке» - 30лв./час + 1 лв./км.
- погребална кола – цената от «0.50 лв/км.» се заменя с «1.00 лв./км.»
- с «ИФА» почистване на шахти – цената от «25.00 лв. на курс +1.50 лв/км»
се заменя с «40.00 лв. на курс +1,50лв./км.»
. т.39 се изменя така:
«Ползване на Домашен социален патронаж :
а)за весели ритуали - 100 лв. на ден
- б)за тъжни ритуали - 50 лв. на ден»
3. В чл.34, ал.3 «За други услуги» т.14 се отменя.
Вносител:
ДОБРИ СТЕФАНОВ (п)
Кмет на община Крушари
Съгласували :
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Юлия Стойкова - ………(п)………
Секретар на община Крушари
Изготвили :
Димитрина Желева – Директор дирекция РРХД - …(п)……………..
Веселина Иванова – директор дирекция АПИО ФБ - …(п)……………
Силвия Жекова – началник-отдел ФБ - ……(п)…………

