
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  
НАРЕДБА 

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ 

 
 

      На основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и услуги.  

      Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и услуги е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона 

за местните данъци и такси. 
      1. Причини, които налагат приемането на наредбата: 

      1.1. Повишаване на разходите за изготвяне на съответната строителна документация, 

актуализирани цени в строителството и инфлацията в Република България.  

      2. Очаквани цели и резултати:  

      2.1. Качествено административно обслужване на гражданите и юридическите лица. 

      3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

      3.1.Прилагането на Наредбата не е свързано с финансови разходи на общината. 
      4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

      Предложения проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и услуги е подзаконов нормативен акт 

съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси с които се определят местните данъци 

и такси, който подлежи на издаване от Общинския съвет, като орган на местното 

самоуправление и са приложими разпоредбите на чл. 3, т. 1 , във връзка с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местно самоуправление, поради което е съответствието и с правото 

на Европейския съюз. 

 
      Забележка: 
      Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

Интернет страницата на Община Ружинци, се 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 услуги  

на: електронен адрес: rujinci@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на общинска 

администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” № 31. 

 

ПРОЕКТ 

НАРЕДБА 

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ 

 

 

      &. 1. В чл. 35 се правят следните промени: 

        1. Точка 8.1  се изменя така: 

         „8.1. За издаване на разрешение за строеж на фотофолтаични системи и 

ветрогенератори да се заплаща такса в размер на 3 % от строителната стойност на 

обекта” 

        2. Точка 8.3  се изменя така: 

         „8.3. За издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешно квартални пространства (чл. 72, ал. 1 от ЗУТ)  - 10, 00 лв./л.м.” 

        3. Точка 9  се изменя така: 

         „9. За право на преминаване през терен публична общинска собственост за 

изграждане и реконструкция на линейни инфраструктурни обекти  - 10, 00 лв./л.м.” 

mailto:rujinci@abv.bg

