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Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя възможност 

на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра на е-таil адрес: 

mezdra@mail.bg 

М О Т И В И 
 

КЪМ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 
I. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  
Община Мездра: 

Налице необходимост от приемането на нормативен акт по допълнение и изменение на 

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

територията на Община Мездра във връзка с годишен преглед на действащата подзаконова 

уредба, касаеща обществените отношения в местното самоуправление на територията на 

общината. С приемане на предложените промени в цените ще се запази нивото на 

предоставяните услуги и ще се осигури финансов ресурс за покриване на разходите свързани с 

цялостното обслужване. Императивната разпоредба на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси размерът гласи, че местните такси и цени на услуги се определят при спазване 

на следните принципи: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата; 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. Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за местните 

данъци и такси „Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на 

услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; 

материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и 

други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от 

общинския съвет. С проекта на Наредба се предвижда премахването на услуги, които реално 

не се предоставят от общинска администрация, както и намаляване цените на услуги 

предоставяни от АК „Калето“. 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет приема наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги за което налага да се 

внесе проекторешение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

Община Мездра. 

При изработване на проекта на Наредбата за определяне на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Мездра са спазени принципите на необходимост, 
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обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. 

II. Цели, които се поставя с приемане на Наредбата:  

            Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията 

на Закона за местните данъци и такси, закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от 

чл. 15, ал. 1 ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на 

другите нормативни актове от по-висока степен“. 

III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Очакваните резултати след приемането на Наредбата е минимално процентно 

подобряване на финансовите резултати за конкретните дейности, за които са предложените 

промени. Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с 

изискванията на Закона за нормативните актове, закона за местното самоуправление и 

местната администрация и подзаконовите нормативни актове уреждащи обществените 

отношения в областта на местните такси на територията на община Мездра. 
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или 

други средства за прилагането й. Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на 

действащата наредба ще предостави възможност за законосъобразно администриране на 

приходи чрез намаляване на подпомагането с публичен ресурс. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

Община Мездра не противоречи на норми на правото на Европейския съюз и правото на 

Република България.  
VI. Фактически основания: 

Привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се 

съобразят изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на 

обществените отношения свързани с администрирането на средствата от такси и цени на 

услуги като местни приходи. 
VII. Правни основания: 

Чл. 21, ал, 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове.  

 

С  УВАЖЕНИЕ, 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 

Кмет на Община Мездра 

 
 


