
 

 

 
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ 

Г-Н СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Неджми Ниязи Али – кмет на община Джебел 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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 

изменение и допълнение 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, общинският съвет е компетентният орган 

да регулира с наредба отношенията, свързани с местните такси. 

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от  Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

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

Тази разпоредба в Закона за местните данъци и такси е продиктувана от въвеждането 

на конституционното изискване на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република 

България, съгласно който Общинският съвет определя местните такси по ред, 

установен със закон. 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  измененията и 

допълненията в 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: 

               Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги е приета от Общински съвет –Джебел на основание чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси. В действащата редакция на наредбата се съдържат текстове, които не 

съответстват на актуалната нормативна база. Първото изменение в тази връзка е 

изменението в Закона за ветеринарномедицинската дейност в сила от 14.02.2020 

година. Към чл. 175, ал. 2 от ЗВМД е създадена нова т. 7, съгласно която се 

освобождават от заплащане на местна годишна такса ловни кучета, собственост на 

лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. 

                 В наредбата ни следва да се отразят и измененията в Закона за автомобилните 

превози, обнародвани в бр.60 от 07.07.2020 г. на Държавен вестник, влизащи в сила от 

01.01.2021 г., с които са направени промени по отношение на таксиметровия превоз на 

пътници, свързани с намаляване на административната тежест, чрез обединяване на 

Публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за 

издадените удостоверения, и регистрите на общинските администрации - за издадените 

от тях разрешения. Съгласно новите изменения в чл. 12, ал. 2 от ЗАП, удостоверенията 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издават от 

кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на 

управление на търговеца. Удостоверението за регистрация се издава еднократно без 

срок на валидност, като до момента се е издавало от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация”, и е била с такса от 100 лв. Размера на таксата остава 

същата, съгласно чл.100, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

одобрена с ПМС №81 от 10.05.2000 г., обн. в ДВ бр. 41 от 19.05.2000 г. В тази връзка е 

необходимо да се предвидят цени на административните услуги свързани с 

таксиметровите услуги. 



           Друга 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 спортни обекти и съоръжения –  

общинска собственост за временно ползване от страна на спортни клубове и граждани. 

Гражданите са заявявали желание да ползват такива услуги, което налага 

регламентирането им в наредба. Разпоредбата на чл.6, ал. 2 от Закона за местните 

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

и услугите, предоставяни от общините. 

 

       2. Цели, които се поставят с предлаганото изменение и допълнение на 

наредбата: 

           Целта на настоящото изменение и допълнение е привеждането на Наредбата за 

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

на Община Джебел в съответствие с актуалната нормативна база. 

     

          3. Очаквани резултати от приемане на предлаганото изменение и 

допълнение на наредбата: 

         Ще се постигне съответствие на разпоредбите на наредбата с действащата 

нормативна база, като ще се реализират и финансови постъпления в бюджета на 

общината. 

 

 4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

           За прилагането на предлаганото изменение и допълнение в наредбата, не са 

необходими финансови средства. Прилагането на новата разпоредба от наредбата няма 

да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на 

общината, както и с допълнителни човешки ресурси. 

 

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

Република България: 

  Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е разработен в 

съответствие с европейското и национално законодателство, 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. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет – Джебел да вземе 

следното 

 

 

 

 



                            ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общинския съвет – Джебел приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Джебел, както следва: 

 

§ 1.  Чл. 25, ал. 4, т. 8  се отменя. 

 

§ 2. В чл. 41, т. 13 от раздел V „Такси за административни услуги“  се правят 

следните изменения: 

    

   Било: 

            13. Регистрация на домашни кучета  - 5.00 лв.  

 

            Става: 

1.  Чл. 41, т. 13  За регистрация и притежаване на кучета се заплащат такси, 

както следва: 

            А) Регистрация на домашни кучета - 5.00 лв.  

  Б) Такса за притежаване на куче –  5.00 лв.  

  В) Такса домашен любимец се заплаща ежегодно до 31 март на текущата година или 

заедно с подаване на документите за регистрация, в отдел “Местни данъци и такси” към 

Община Джебел. 

  Г) От заплащане на таксата за притежаване на куче – домашен любимец, след 

представяне на съответните документи, са освободени собствениците на: 

        1. кучета на инвалиди; 

  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

  3. кучета, използвани за опитни цели; 

  4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

  5. кастрирани кучета; 

 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистриран животновъден обект. 

  7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за 

лова и опазване на дивеча. 

 

§ 3. Чл. 41, т. 8 се изменя, както следва: 

„Услуги във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници: 

  а/ Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – еднократна такса – 100,00 лв.; 

 б/ Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство (таксата важи за едно МПС) – еднократна такса – 10,00 лв.  



  в/ Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници – годишна такса – 

24,00 лв.  

 г/ Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност 

(таксата важи за едно МПС) – годишна такса– 14,00 лв. 

 д/ Ползване на местостоянка със срок на разрешението до 6 /шест/ месеца, но не 

по-късно от края на календарната година – еднократна такса – 10,00 лв. Таксата важи за 

едно МПС. 

  е/ Ползване на местостояннка със срок на разрешението до 1 /една/ година, но не 

по-късно от края на календарната година – еднократна такса – 20,00 лв. Таксата важи за 

едно МПС. 

 ж/ Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация и разрешение за 

таксиметров превоз на пътници – еднократна такса – 10,00 лв. 

          з/ Отразяване на промени в удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 100,00 лв. 

 

§ 4. Създава се нова точка към ал. 4 от чл. 25 

Чл. 25, ал. 4, т. 11. За ползване на спортни обекти и съоръжения – публична 

общинска собственост, както следва: 

11.1. Градски стадион „Джебел“ 

 Ползване от спортни клубове за провеждане на официална футболна 

среща от календара на БФС, както следва: 

– За окръжна и „В” група – по 50 лв. на футболна среща; 

– За „Б” група – по 100 лв. на футболна среща; 

– За „А” група, купата на България и международни срещи – по 200 лв. на 

футболна среща; 

 За провеждане на учебно-тренировъчна дейност от футболен отбор – 100 

лв. на ден; 

 Ползване еднократно на футболния терен от граждани – по 3,00 лв. на 

човек за час; 

 за деца до 18 г. и отбори с деца и ученици – не се дължи такса. 

11.2. Спортни съоръжения, собственост на общината: 

 Ползване от спортни клубове за провеждане на футболен турнир – по 50,00 лв. 

за един ден на спортен клуб; 

 Ползване от спортни клубове за провеждане на учебно-тренировъчна дейност– 

по 100,00 лв. за един ден на спортен клуб; 

 Ползване еднократно от граждани – по 1,00 лв. на човек за час. 

 за деца до 18 г. и отбори с деца и ученици – не се дължи такса. 

Приложение: 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 

 

НЕДЖМИ АЛИ  

Кмет на община Джебел 


