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МОТИВИ 
 

 

КЪМ ПРОЕКТ НА  

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Алфатар 
 

/съгласно изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове/ 

 

1. Причини налагащи приемането на нова наредбата 

Изработването на нова Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Алфатар е продиктувано от 

необходимостта от актуализиране на някои от таксите и цени на услуги, приемане на нови 

такси и отпадане на други. 

През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено – 

икономически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта от 

конкретна промяна на местните такси и цени на услуги. Някои от предлаганите от Община 

Алфатар услуги са отпаднали поради изменения на различни нормативни актове от по-високо 

ниво, с което са иззети /отменени/ съответните правомощия от  компетентността на 

общините. В  същото време отново поради такива изменения са възникнали нови задължения 

от компетентността на общините, което налага уреждането на нови услуги в Наредбата.  

Сега действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги  на територията на Община Алфатар е претърпяла множество изменения и 

допълнения, но всички те са се изразявали само в единични такива според конкретно 

възникналата необходимост. Липсват съществени изменения и допълнения на същата 

съобразно обществено – икономическа и нормативна обстановка в страната, както и са 

налице такси, които следва да отпаднат. 

При извършен контрол от Окръжна прокуратура Силистра е подаден протест срещу 

чл.27, ал.1, т.12 и т.13 от наредбата, като е констатирано противоречие и несъответствие с акт 

от по-висок ранг.  

С оглед на това, предвид ясно изразената тенденция от необходимостта за 

актуализиране на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар, 

отмяната, респективно създаването на услуги, както и превеждането на Наредбата в унисон с 

действащото българско законодателство и актуалната обществено-икономическа обстановка, 

обуславя необходимостта от приемането на нова такава.  

 

2. Цели, които се поставят 

 Превеждане на  Наредбата в съответствие с нормативните и обществено – 

икономическите  промени в страната.   

 Възстановяване на пълните разходи на Община Алфатар по предоставяните  

услуги. 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 

 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 
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 Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни 

такси и цени на услуги. 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

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

на услуги на територията на община Алфатар не изисква финансови и други средства. 

4. Очакваните резултати от прилагането 

 Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни 

услуги и техните такси и цени. 

 Възстановяване на пълните разходи на Община Алфатар по предоставяните  

услуги. 

 Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни 

такси и цени на услуги. 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 

5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар, е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В 

нея са възприети основни положения от Закона за местни данъци и такси. 

 

6. Правни основания 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси, при спазване на изискванията на 

чл.66, чл.69 и чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, 

ал.1, чл.26, ал.1, ал.2  и ал.3 и чл.28 от Закона за нормативните актове. 

 

 

 

 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Алфатар – 

гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ 6, ет. 2 или изпращани на e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 
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