
 

М О Т И В И 

КЪМ ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАДЖАРОВО 

 

I. Причини и мотиви за приемане на Наредбата: 

    Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всеки общински 

съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с 

местно значение.Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-

висока степен се прилага по-високият по степен акт. 

    В община Маджарово с Решение № 28 от 27.03.2008 г. на общински 

съвет Маджарово, на основание чл.9 от Закона за местните данъци и 

такси общински е приета Наредба № 4 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Маджарово.Наредбата е изменяна няколко пъти, като последното 

изменение  е с Решение № 128 от 18.05.2017 г., а с Решение на 

Административен съд Хасково № 731 от 24.10.2018 г. Наредбата е 

отменена поради това, че подзаконовият нормативен акт е приет в 

нарушение на чл.77 от АПК, чл.26 и чл.28 от ЗНА.Необходимо е в 

общински съвет Маджарово да се внесе проекторешение за приемане на 

нова  Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Маджарово. 

    Общинският съвет приема Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги  на основание чл.9 

от Закона за местните данъци и такси. 

  Съгласно императивната  разпоредба на чл.8, ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси размерът на местните такси и цени на услуги се определя 

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. 

    При разработване на проекта на  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Маджарово са спазени принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност. 

    Предложените такси и цени на услуги са разработени на база на 

разходите за предоставяне на услугата, Размерът на таксата може да не 

възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на 

определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес. 

 

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

 

     Основната цел на Наредбата е определяне на актуални и достъпни такси 

и цени на услуги, както и постигане на достъпност до ползватели от 

различни социални групи. 

III.  Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

 

  Очакваните резултати след приемането на Наредбата е да се 

регламентират условията и реда за определяне, установяване и събиране 

на местните такси и цени на услуги съобразно изискванията на закона и 

да не се допускат противоречия и различия между законовата и 

подзаконовата нормативна уредба. 

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на 

Наредбата: 

 

  За прилагането на  Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства. 

       V .  Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

      Предлаганият проект на Наредба за определянето и администрирането 

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



е подзаконов административен акт за прилагане на  отделни разпоредби на 

Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.Предлаганата Наредба не 

противоречи на норми от по-висока йерархия  и на европейското 

законодателство. 

 

 

Кмет на община Маджарово:   М.Армутлиев 

 


