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ПРОЕКТ! 

           

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОбС КАЛОЯНОВО  

ДО  

25-ТО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО,  

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

от   ВЕСЕЛИН БОНОВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

ОТНОСНО:Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на   

територията на Община Калояново, приета с Решение № 236, взето с 

Протокол № 29/19.12.2013 г. на ОбС. 

   

 

  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 В Община Калояново е пристигнал протест от Окръжна прокуратура – гр. 

Пловдив, относно чл.4, ал.1, т.4 и чл.51 от Наредбата за определянето и 

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

Калояново. 

 По естеството си „Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Калояново“ е нормативен 

административен акт по определението на чл.75, ал.1 от АПК, защото съдържа 

административно-правни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати 

и има многократно правно действие.  

 Наредбата е призвана да регламентира обществени отношения с местно значение, 

но съобразно нормативни актове от по-висока степен – чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от 

ЗНА. 

 I. Според чл.4, ал.1 от Наредбата размерът на местните такси и цени на услуги се 

определя освен при спазване на принципите по чл.8 от ЗМДТ: 

 1. възстановяване на пълните разходи а общината по предоставяне на услугата; 

 

 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

http://www.kaloianovo.org/


 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси, 

Но съгласно т.4 от същия член и на принципа на „…ефективно разпределение на 

общинските ресурси“. 

 Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗМДТ общинският съвет определя 

самостоятелно размера на таксите, но само при спазване на посочените по-горе 

принципи, уредени с нормативен акт от по-горна степен. Разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 

от подзаконовия нормативен акт недопустимо разширява кръга на принципите, които 

законът определя да бъдат спазени при определяне размера на местните такси и цени на 

услуги в общината. По този начин, очертавайки непредвиден в нормативен акт от по-

висока степен принцип, общинският съвет е надхвърлил законовата рамка, което е извън 

неговата компетентност. 

 II. Съгласно чл.51 от местната наредба „Който декларира неверни данни и 

обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, цена на услуга или 

права, предоставяни от общината се наказва с глоба от 100 до 500 лева, съответно 

имуществена санкция от 200 до 1000 лева“. 

 Видно е, че разпоредбата въвежда различни минимални и максимални размери на 

глоби и имуществени санкции от посочените в чл.123, ал.3 от ЗМДТ: „Който декларира 

неверни 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 в размер от 100 до 500 лв“. С тази разпоредба на ЗМДТ се 

определят рамките, които общинският съвет не може да напуска. 

 Според чл.3, ал.1 от ЗНА законът е нормативен акт, който урежда първично или 

въз основа на Конституцията обществени отношения винаги и по начин избран от 

законодателя. Регламентацията на чл.123, ал.3 от ЗМДТ се прилага такава, каквато е и 

без изключения в уредените хипотези. 

 

От изложеното по-горе следва да се измени и допълни Наредбата за определянето 

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

Калояново. 

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), същата бе 

публикувана в указания срок на интернет страницата на общината, за предложения и 

становища от заинтересованите лица. 

  Предвид гореизложеното  предлагам на Общински съвет Калояново да приеме 

следното: 

  

 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, 

 

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    К А Л О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 
 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Калояново, приета с Решение № 236, взето с Протокол № 29/19.12.2013 г. на ОбС, както 

следва:  

 § 1 В Глава първа, раздел II „Определяне на размера на общинските такси и 

услуги ”  чл.4, ал.1, т. 4  се отменя. 



 

§ 2 В Глава четвърта,  „Административно-наказателни разпоредби ” 

Чл. 51 се изменя и допълва по следния начин: 

Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

 
     

 

 

С уважение, 

Веселин Бонов – Зам.кмет на общината         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЕМАНЕ НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 236, ВЗЕТО С 

ПРОТОКОЛ № 29/19.12.2013 Г. НА ОБС. 

 

 
§ 1 В Глава първа, раздел II „Определяне на размера на общинските такси и услуги ”  

чл. 4, ал. 1, т. 4  се отменя. 

 

§ 2 В Глава четвърта,  „Административно-наказателни разпоредби ” чл. 51 се 

изменя и допълва по следния начин: 

„Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.” 

 

 

 

 


