
 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

Неджми Ниязи Али – кмет на община Джебел 

 

Относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел, / приета от 

Общински съвет -Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол 

№31/26.09.2018 г. /  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С настоящия доклад, представям на Вашето внимание проект на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел / приета от Общински съвет -Джебел, с Решение 

№306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. / . 

 

Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за 

нормативните актове, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Джебел, общинският съвет е компетентният орган да регулира с 

наредба отношенията, свързани с местните данъци. 

Това обстоятелство налага Общински съвет - Джебел да приеме предложения 

проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Джебел.  

По този начин Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Джебел ще бъде в съответствие с 

разпоредбите на висшестоящия нормативен акт, какъвто е Закона за местните данъци и 

такси. 

С приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Джебел, Общински съвет - Джебел ще изпълни 

задължението си по чл.9 от Закона за местните данъци и такси.  



Съгласно разпоредбата на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

Общинският съвет определя с наредба размера на местните такси и цени на услуги, по 

реда и в границите определени с него. Тази разпоредба в Закона за местните данъци и 

такси е продиктувана от въвеждането на конституционното изискване на чл. 141, ал. 3 от 

Конституцията на Република България, съгласно който Общинският съвет определя 

местните такси и цени на услуги при условия, по реда и границите, установени със 

закон. С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се 

лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид 

местен данък.  

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните 

такси и цени на услуги се продължава процеса на финансовата децентрализация и се 

укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса 

е засилването на финансовата самостоятелност и автономност на общините.  

Един от приходоизточниците в бюджета на общината са местните такси и цени 

на услуги. Увеличаването на приходите ще доведе до увеличаването на качеството и 

обхвата на предоставените услуги от общината.  

В изпълнение на горното кметът на община Джебел възложи изработването на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Джебел. 

 При изработването на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел, са спазени принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност.  

  

 Мотиви за необходимостта от приемането на  изменения и допълнения 

Наредбата: 

 I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел: 

 Основната причина, поради която се налага приемане на изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Джебел е необходимостта от предоставяне на нови 

услуги от страна на Общинска администрация Джебел нерегламентирани в действащата 

Наредба. Към настоящият момент общината не е предоставяла постоянни паркоместа за 

леки автомобили, както и не е предоставяла общински имоти, като зали и билбордове за 

временно ползване. Граждани са заявявали желание да ползват такива услуги, което 

налага регламентирането им в наредба. Разпоредбата на чл.9 от Закона за местните 

данъци и такси делегира правото всеки Общински съвет да определя цените на  правата 

и услугите, предоставяни от общините.  

  С предложените изменения в наредбата се актуализират цените на някои 

видове услуги, поради увеличаване на разходите за тяхното изпълнение.  

  



 Всички цени на услуги са разработени при съобразяване с разходваните 

средства за обезпечаване на новите мероприятия и услуги, като цените покриват 

себестойността на услугата и разходите по завършването, както и да генерират приход, 

който да се отчита към общинския бюджет. 

 При изработването на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Джебел са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Въведени са 

административни услуги, които до настоящият момент са били предоставяни от ОбА 

Джебел, но не са били обхванати чрез таксуване по настоящата Наредба.  

 С оглед промяна в нормативната уредба, в настоящите промени сме заложили и 

отпадането на таксуването за някои видове административни услуги.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Джебел,  с оглед спазване на нормативната уредба, 

регламентираща дейността на общината, свързана с определянето на такси и при други 

законоустановени положения, както и за уреждане на взаимоотношенията, свързани с 

услугите, предоставяни от Община Джебел с цел по-пълно удовлетворяване на нуждите на 

потребителите.  

  

 Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Джебел, тъй като  Закона за местните данъци и такси 

задължава общинският съвет да определи цена за предоставяните права и услуги.  

  

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите 

и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община 

Джебел за становища и предложения от заинтересованите групи.  

  

 Принципът на съгласуваност –предвижда се на основание чл.69, ал.1,т.1 от 

АПК формата на участие на заинтересованите лица на проекта за изменение и допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел, да бъде чрез писмени предложения и възражения в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуването на проекта за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Джебел.  

  

 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел обезпечава 

задължението на общината да има такава Наредба. 

 При изработване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 



територията на Община Джебел е  спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на 

глави II и III от ЗНА. 

 Извършена е частична предварителна оценка на въздействието на 

проекта.  

 II. Цели, които се поставят: 

 Чрез приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел се цели да се запази достигнатият обхват на услугите 

и да се предоставят нови услуги на населението. 

 III. Очаквани резултати: 

 Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел са свързани, както с реализацията на финансови 

постъпления, покриващи разходите, така и с подпомагане изграждането на положителен 

имидж на Община Джебел във всички сфери на обществения живот. Достъпността и 

разнообразието на предлаганите услуги ще увеличи значително интереса на чуждестранни 

и местни потребители, чрез цялостно повишаване на интереса към Община Джебел като 

център за бизнес и културна дейност в региона. 

  

 IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

измененията и допълненията: 

 Приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел няма да е свързано с изразходване на финансови и 

други средства от бюджета на Община Джебел.  

  

 V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 Проектът на проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Джебел, е в съответствие със Закона за местните данъци и такси.  

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Джебел е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото 

на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

  

 Проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Джебел е публикуван на официалната страница на Община Джебел. 

 С публикуването на проекта е приложена и предварителната оценка на 

въздействие на проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Джебел. 

 



В заключение, направените предложения са в продължение на политиката на 

Община Джебел в областта на местните данъци, за определяне на конкретните им 

размери, в нива съобразени с приоритетите на общината и икономическото и развитие и е 

синхронизирана с действащата редакция на Закона за местните данъци и такси, и е в 

съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, и с приложимото европейско законодателство. 

С оглед изложеното и на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на 

Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от 

Административно процесуалния кодекс предлагам Общински съвет - Джебел да вземе 

решение, съгласно предложения проект.  

 

Приложение: 

1. Проект на решение на Общински съвет – Джебел. 

 

КМЕТ:   ……………………                                                    

               /НЕДЖМИ АЛИ /                                             

 

 

 

 


