
 
О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч 

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
Изх. № РД-13-2085 
08.04.2014г. 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

Д О К Л А Д  
 

от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  
 

Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Крушари 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските 
територии в изпълнение на Заповед №878/09.11.2011 г. на Изпълнителния директор 
на ИАГ към Министерството на земеделието и храните и във връзка с чл.211, ал.4 от 
Закона за горите е необходимо въвеждането на общинска  „такса за издаване на 
превозен билет” за транспортиране на дървесина, добита извън горски територии 
държавна собственост на територията на община Крушари, като това налага и 
допълнение в общинската наредба. 
 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и 
допълнение в наредбата: 
Настоящото предложение е свързано с промени в нормативната уредба на 
страната, а именно Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските 
територии, издадена от МЗХ и МВР, и Заповед №878/09.11.2011 г. на 
Изпълнителния директор на ИАГ към Министерството на земеделието и храните. 
 

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения 
на наредбата: 

 
Да се актуализира и синхронизира общинската нормативна уредба в съответствие с 
промените в нормативната база на страната, както и изпълнение на Заповед 
№878/09.11.2011г. на Изпълнителния директор на ИАГ към Министерството на 
земеделието и храните 
 

3. Очаквани резултати от приеманите изменения в Наредбата: 
 
Пълно съответствие на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и услуги на територията на община Крушари с действащата 
нормативна уредба. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на измененията и 
допълненията в Наредбата: 

 

 



За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не са 
необходими финансови средства. 

 
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България 
 

Предлаганият проект за изменение на общинската 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.  
 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Крушари. 

 
 
Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл.21, ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от 
ЗМДТ, във връзка с Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските 
територии, Общински съвет – Крушари да приеме следното   

Проект! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

І. Общински съвет с.Крушари приема следното допълнение и изменение в Наредба 
№11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари: 
 

1. Раздел ІІ се изменя така „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площадки, улични платна и терени с друго предназначение, за 
маркиране на дървесина и за издаване на превозен билет” 
 

2. В раздел ІІ , се създава  нов чл.21а със следния текст  : 
 
Чл.21а, ал.(1) „На територията на община Крушари се събират такси за маркиране 
на дървесина и такса за издаване на превозен билет за транспортиране на 
дървесина, добита извън горските територии”, както следва: 

т.1    Такса за  маркиран куб.м. дървесина - 3 лв. 
т.2    Такса за издаден превозен билет -  5 лв. 
 
ал.(2) Издаването на превозен билет се извършва от длъжностно лице, 

определено със заповед на кмета на Общината. 
 

   3. Възлага на Кмета на Общината да извърши съгласно закона последващите 
действия 

 
 
 
ВНАСЯ 
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ  - ………………… 
Кмет на Община Крушари 
 
 


