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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2017г., за 

предложения и становища по настоящия  Проект за изменение  на  Наредба  за 

определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община Неделино. 

 

 

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на 

общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска 

администрация на адрес гр. Неделино, ул. «Ал. Стамболийски» №106 

П Р О Е К Т 

За изменение на Наредба  за определяне и администрирането на местни такси и 

цени на услуги на територията на Община Неделино 

              ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

    ГР. НЕДЕЛИНО 

       П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ 

БОЯН КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Относно:Изменение на Наредба за определяне и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Неделино 

 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 На Вашето внимание е предоставено за обсъждане, приемане на изменение на 

Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Неделино, прилагам мотивите – отговарящи на изискванията 

на чл.28, ал.2 от Закона за нормативни актове: 

 

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: Причините, които 

налагат промените в цитираната наредба са несъответствията  със Закона за местни 

данъци и такси. 

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
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Неделино: Важна цел на изменението е осигуряване на съответствие между наредбата и 

Закона за местните данъци и такси към настоящия момент. 

3.Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата 

Проектът за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Неделино не изисква нови финансови или 

други средства. 

4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата са: 

-създаване на условия за по-качествено прилагане на закона 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейски съюз. 

Предлаганото изменение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на 

отделни разпоредби на ЗМДТ, поради което, съответствието и с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото 

на Европейския съюз. 

В предвид гореизложеното, и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общински съвет гр. 

Неделино приема изменение на Наредба  за определяне и администрирането на местни 

такси и цени на услуги на територията на Община Неделино, както следва: 

1.чл.19, ал.1 се променя и придобива следния вид:  

 ал. 1 Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането 

на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се 

определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване. 

 ал.2 придобива следния вид: Таксата се заплаща на касата на отдел “Местни данъци и 

такси” при общинска администрация Неделино, или по банков път по съответната сметка на 

Община Неделино  от лицата по чл.11 от ЗМДТ; 

ал.3 се отменя; 

 2.  В чл. 57, ал.2  се правят следните изменения: 

а/ В ал.2 след думата „декларира“ да се впише думата „неверни“ и сумата от 100 до 200 се 

променя от 50 до 200 лв., като чл.57, ал.2 придобие следния вид: Който декларира данни и 

обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 

200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция от 100 до 500 

лв. 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласувал:.......... 

Николай Хаджиев 

Мл.юрисконсулт 


