
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове   представяме  мотиви за 
приемане на  изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Сандански  

 
I. Причини, които налагат приемането на  предложения проект.  
През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено-
икономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице 
необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и 
цени на услуги. Някои от предлаганите от Община Сандански  услуги са отпаднали 
поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които 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 съответните приложения Наредба за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на 
община Сандански и такси и цени за тях. Сега действащата Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Сандански  
е претърпяла множество изменения и допълнения, но всички те са се изразявали само в 
единични такива според конкретно възникнала необходимост. Липсват съществени 
изменения и допълнения на същата съобразно обществено-икономическа и нормативна 
обстановка в страната, както и са налице допуснати технически грешки, които следва да 
се отстранят. С оглед на това, предвид ясно изразената тенденция от необходимост за 
увеличаване, респективно намаляване, на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Сандански,  отмяната, респективно създаването, на услуги, отстраняването на 
допуснати технически грешки, както и привеждането на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Сандански 
в унисон с действащото българско законодателство и актуалната обществено-
икономическа обстановка, се обуславя необходимостта от приемането на изменения и 
допълнения относно видовете предлагани услуги и техните такси и цени, заложени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Сандански.  
Сега действащата наредба не е съобразена изцяло с последните изменения на Закона за 
устройство на територията и закона за местните данъци и такси . Поради наложилите се 
няколко изменения и допълнения на наредбата  се наблюдава  дублиране и объркване на 
различните процедури, в зависимост от вида на услугата, което води  до   затруднения в 
прилагането й от страна на служителите и трудности при набавянето на документи, от 
страна  на гражданите.  
II. Цели, които се поставят: 
Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните и обществено-икономическите 
промени в страната.  Възстановяване на пълните разходи на Община Сандански  по 



предоставяните услуги. Съобразяване с методиката за определяне на разходоориентиран  
размер на таксите  по чл.7а на Закона за ограничаване  на административното регулиране 
и административния контрол  върху стопанската дейност и разходването им.  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. 
Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и 
цени на услуги.  Отстраняване на допуснати технически грешки. 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата 
За приемането  на нова Наредба не е необходимо разходването на допълнителни 
бюджетни средства. 
IV. Очаквани резултати 
 Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни услуги и 
техните такси и цени.  Възстановяване на пълните разходи на Община Сандански 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.  Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез 
определяне на адекватни такси и цени на услуги.  Анализ на съответствието с правото на 
Европейския съюз: предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Сандански е подзаконов нормативен акт, издаван от Общински 
съвет – Сандански в рамките на неговата компетентност, поради което съответствието му 
с правото на Европейския съюз е предопределено от Европейската харта за местното 
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  
V. Анализ за съответствие с правото на европейския съюз 
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 
Сандански  е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.                                              
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