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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЪЛГОПОЛ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Георги Киров Георгиев
Кмет на община Дългопол
Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Дългопол
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
1.Причини, налагащи приемане на изменения на подзаконов нормативен акт:
Във връзка с получено писмо от Окръжна прокуратура – Варна срещу разпоредбите
на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 26, ал.2 и чл.34, т. 4 от Наредба №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол,
приета от Общински съвет – Дългопол с Решение №7-14 от Протокол № 7 от заседание
проведено на 25.03.2016 год.
 Чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредбата установява принципи, които са различни от
принципите, залегнали в разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси.
 Чл. 26, ал. 2 от Наредбата – относно ловните кучета, е в противоречие с разпоредбата
на чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Следва да отбележим,
че разпоредбата на чл. 175, ал. 2, т. 6 от ЗВД е изменена ДВ бр. 14/2016 г., в сила от
19.02.2016 г.
 Чл. 34, т. 4 от Наредбата установява събирането на такса за административна услуга,
каквато няма уредена в Глава Трета, раздел VII от Закона за местните данъци и такси,
нито в чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Отписването на имот от
активите книги при наличието на определени предпоставки е задължение на
общинската администрация, свързано с надзора и актуването на имоти – общинска
собственост – Глава седма от ЗОС.
 С изменението на Закона за акцизите и данъчните складове се измени и ЗМДТ, в
частта за срока на издаване на данъчни оценки
В брой 97 на „Държавен вестник“ от 2016 г. е публикувано изменение в Закона за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), което изисква
и органите на местното самоуправление – Общинските съвети – да обсъдят и приемат
съответните промени в утвърдените от тях наредби в съответствие с чл. 1, ал. 2 от
същия закон.

 В действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги, не е предвидено извършване на административна услуга за тържествено
сключване на граждански брак. Предлагам Общински съвет - Дългопол да определи
такава услуга и цена за нейното извършване.
2. Цели, които се поставят:
2.1. Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно равнище със
законовите промени.
2.2. Създаване на възможност за извършване на допълнителни административни услуги на
гражданите на общината.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията и
допълненията на Наредбата:
Промените в Наредбата не изискват влагане на допълнителни финансови средства и няма да
повлияят отрицателно на бюджета на общината.
4. Очаквани резултати от промяната, включително и финансови, ако има такива:
4.1. От направения анализ на база издадени удостоверения за данъчни оценки през 2016
година, след предлаганата промяна се очаква увеличение на приходите от извършване на
този вид услуга.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.
Предлаганите на вашето внимание промени в Наредбата в съответствие със законовите
изменения.
Настоящият доклад и проектът за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол са
публикувани на интернет страницата на община Дългопол в 30 – дневния срок по чл. 26, ал.
2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 и 78, ал. 3 от Административнопроцесуалният кодекс, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят
становища и направят предложения по проекта.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Дългопол – Център за
информация и услуги на гражданите – гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ №132 или на e-mail:
obshtina@dalgopol.org
Ето защо намирам, че е налице основание за изменение и допълнение на
горецитирания подзаконов нормативен акт.
Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Дългопол следният:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Дългопол изменя и допълва Наредба
№11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Дългопол, както следва:
§ 1. Отменя т. 4 и 5 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата и той придобива следната редакция:
Чл. 4, ал. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на
следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганата услуга и повишаване на
тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.
§ 2. Изменя т. 6 на чл. 26, ал. 2 от Наредбата и той придобива следната редакция:
Чл. 26, ал(2) освобождава се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал 2 от ЗВД:
- Кучета на инвалиди;
- Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- Кучета, използвани за опитни цели;
- Кучета, използвани от БЧК;
- Кастрирани кучета;
- Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.
§ 3. Отменя т. 4 на чл. 34, досегашните точки 5,6,7 и 8 стават 4,5,6, и 7
§ 4. В чл. 42, раздел „Административни услуги“ се правят следните допълнения:
добавя се т. 11 „Сключване на граждански брак с класически ритуал“
- 11.1. в работен ден /8.00-17.00 часа/ - 30 лв.
- 11.2. в почивен ден – 50 лв.
§ 5. В чл. 42, раздел III „Местни данъци и такси“ , т. 1 „За издаване на удостоверени за
данъчна оценка“ се правят следните изменения:
- „За седем работни дни“ – опада
- „ До 14 работни дни“ – става „ 5 работни дни“

С уважение:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Изготвил:
К. Балинова
Секретар на община Дългопол

