
 

 
 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

 

 

 
Относно: Изменение и допълнение в „Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово“, приета с решение 

на Общински съвет Гълъбово № 531/18.12.2018г.  

    С оглед спазване на принципа на законност и гарантиране правата на гражданите във 

връзка с прецизиране на текстове в „Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община Гълъбово“ е взето в 

предвид постигането на по-голяма справедливост при разпределяне на 

административната тежест и повишаване на качеството на предоставените общински 

услуги. 

    На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от 

ЗМСМА и чл.8, чл.26, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, в  

„Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Гълъбово“, приета с решение на ОбС Гълъбово № 531/ 

18.12.2018г. предлагам създаване на нова алинея (5) към чл.61 със следния текст: 

„Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната със 100% увеличение“. 
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     Относно: Изменение и допълнение в „Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово“, приета с решение на 

Общински съвет Гълъбово № 531/18.12.2018г.  

 

 

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

на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово”  е изготвен при 

следните МОТИВИ: 

     С оглед спазване на принципа на законност и гарантиране правата на гражданите във 

връзка с прецизиране на текстове в „Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услугите на територията на Община Гълъбово“ е взето в предвид 

постигането на по-голяма справедливост при разпределяне на административната тежест и 

повишаване на качеството на предоставените общински услуги. 



     В глава III от цитираната наредба ясно и точно са описани цените на неуредените със 

закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица.  

    Водени от идеята за облекчаване на условията и ускоряване обслужването на физически и 

юридически лица  за услуги от общинска администрация Гълъбово, на основание чл.21, ал.1, 

т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.8. чл.26, ал.1, ал.2, ал.3, 

ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, в  „Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Гълъбово“, приета с 

решение на ОбС Гълъбово № 531/ 18.12.2018г. предлагам създаване на нова алинея (5)  към 

чл.61 със следния текст: „Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната със 

100% увеличение“. 

 

    Цели които се поставят 

 

    Основната цел за приемане на Проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

Община Гълъбово” е повишаване на качеството на обслужване за физически и юридически 

лица от предоставените общински услуги. 

   

   

    Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба 

 

     За прилагане на проект за изменение и допълнение на нормативна уредба не са 

необходими финансови и други допълнителни средства, различни от тези, осигуряващи 

прилагането на сега действащата Наредба. 

 

    Очаквани резултати от прилагането  

 

     С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на „Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Гълъбово“, ще се постигне ускоряване обслужването на физически и юридически 

лица, повече яснота, конкретност и повишаване качеството на предоставените общински 

услуги, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския 

бюджет.  

 

    Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 

     Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът за 

изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Гълъбово“ е в съответствие и не нарушава основни права 

и принципи от правото на Европейския съюз. 

      

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

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово“ е публикуван на 

интернет страницата на Община Гълъбово – сектор „проекти на нормативни актове“. На 

основание чл.26, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.77 от АПК, заинтересованите лица могат в 

тридесет дневен срок от публикуване на настоящия проект да направят писмени 

предложения и да изразят становища, които да депозират в деловодството на Общинска 

администрация Гълъбово или изпратени на e-mail: stoianov.sekretar@gmail.com 

 

 

 

 


