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До  Председателя  
на  Общински  съвет  
Кочериново  

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА  
от  Василка  Вонидова  

председател  на  временна  комисия  

Относно : Изменение  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  
на  услуrи  на  територията  на  Qбщина  Кочериново  

Г-н  Председател , 
Съгласно  Решение  Ns67, Протокол  Ns8 от  проведено  на  03.06.2016 г . заседание  на  ОбС  

Кочериново , комисия  в  състав : 

Председател : 	Василка  Вонидова  

и  членоае : 	1. Георги  Бучински , 

2. Георги  Ценев  

изготви  необходимите  изменения  на  действащата  Наредба  за  определянето  и  администрирането  
на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново  и  на  основание  чл .28, 
ал .2 от  Закона  за  нормативните  актове  Ви  предстгвяме  следните  

Мотиви  
за  изменение  на  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  
услуги  на  територията  на  община  Кочериново 	 , 

1. 	Причините , които  налагат  приемането  

Действащата  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  
услу rи  на  територията  на  община  Кочериново  е  приета  с  Решение  Ns 97 от  Протокол  Ns 11 от  
30.06.2008г . и  влиза  в  сила  от  15.07.2008 г . Същата  в  периода  от  приемането  и  до  днес  е  изменяна  
многократно . Измененията  са  извършвани  в  съответствие  на  измененията  на  ЗМДТ  в  периода  
2008 г . — 2015 г . С  Протест  от  Районна  прокуратура  - Дуnница  вк .NsРД-01-13-16/25.03.2016 г . до  
Административен  съд  — Кюстендил , беше  образувано  Административно  дело  Ns 119/2016 г . по  
описа  на  АС  — Кюстендил . С  Протеста , Районна  прокуратура  — Дупница , молеше  
Административен  съд  — Кюстендил , да  постанови  .Съдебно  решение  с  което  да  отмени  като  
незаконосъобразен  текста  на  чл .33, т.11 от  Наредо'ата . за  определянето  и  администрирането  на  
местните  такси  и  цени  на . услуги  на  територията  на  община  Кочериново , съгласно  който  е  
предвидено  заплащане  на  такса  за  „Издаване  на  разрешение  за  разкопаване  на  улични  и  
тротоарни  настилки  и  вътрешно  квартални  пространства  (за  строежи  с  влязло  в  сила  разрешение  
за  строеж )". Образуваното  Административно  дело  пред  АС  — Кюстендил  беше  прекратено  тъй  
като  горецитираната  норма  на  чл .33, т.11 е  отменена  с  решение№  13 Протокол  N92 от  06.02.2015 
г  на  О6С-Кочериново . Въпреки  това  в  Приложение  Ns1, т.13 от  действащата  Наредба  за  
определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  
Кочериново , съществува  следният  текст  



ОБАЗ  Административно - 13. Издаване  на  разрешение  2 лв . на  линеен  метър  и  зад  
технически  услуги  за  разкопаване  на  улични  и  за  възстановяване  на  асфал  
Устройство  на  територията  тротоарни  настилки  и  настилки  , на  мин . 50лв  

вътрешно  квартални  +депозит  за  възстановяване  
пространства  (за  строежи  с  
влязло  в  сила  разрешение  за  
строеж ) 

Гореописаният  текст  противоречи  на  разпоредбата  на  чл .72 и  чл .74 от  ЗцТ , доколкото  
реално  за  извършване  на  една  услуга  се  събира  два  пъти  такса  — единият  път  при  издаване  на  
разрешение  за  строеж  и  втор i3ят  път  при  издаване  на  разрешение  за  разкопаване  .... за  да  бъдат  
извършени  СМР , още  повече , че  в  ЗМДТ  не  е  предвидена  законово  основание  за  издаване  на  
друго  разрешение  освен  Разрешение  за  строеж . По  този  начин  т .13 от  Приложение  Ns1, от  
действащата  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  
на  територията  на  община  Кочериново , противоречи  на  разпоредбите  на  по -висок  по  степен  
нормативен  акт . 

2. 	Целите , които  се  поставят : 

С  отменяне  на . услугата  за  издаване  на  Разрешение . за  разкопаване  .на  улични  и  тротоарни  
настилки  и  вътрешно  квартални  пространства  (за  строежи  с  влязло  в  сила  разрешение  за  строеж ), 
нормите  на  действащата  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  месгните  такси  и  цени  
на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново , ще  бъде  в  съответствие  с  императивните  
разпоредби  на  по -високи  по  степен  нормативни  актове . 

З . Финансовите  и  други  средства , необходими  за  прилагането  на  новата  уредба . 
1 

Предложените  изменения  няма  да  доведат  до  нужда  от  допълнителни  финансови  средства , 
които  да  се  разходват  от  Общинския  съвет  или  от  Община  Кочериново , както  и  от  нуждата  да  
бъдат  прегласувани  вече  приети  от  този  Общински  съвет  решения . 

4. Очакваните  резултати  от  прилагането , включително  финансовите , ако  има  такива . 

В  резултат  на  приемане  на  предложеното  изменение , всеки  член  на , действащата . Наредба  
за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  
община  Кочериново , ще  съответства  с  разпоредбите  на  по-високи  по  степен  нормативни  актове  

5. Анализ  за  съответствието  с  правото  на  Европейския  съюз . 

Настоящият  проект  за  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за  определянето  и  
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  Община  Кочериново  е  
подзаконов  нормативен  акт  и  съответствието  му  с  правото  на  Европейския  съюз  е  обвързано  със  
синкронизирането  на  действащото  българско  законодателство  (Закона  за  местните  данъци  и  
такси ), относимо  към  уредбата  на  тези  обществени  отношения . Настоящите  изменения  на  
Наредбата  за  . определянето . и  администрирането  наместните  такси  и  цени  на  услуги  на  
територията  на  община  Кочериново , приета  от  Общински  съвет  Кочериново , са  в  съответствие  с  
европейското  законодателство  - Еврепейската  харта  за  местно  самоуправление  и  директивите  на  
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Европейската  общност , свързани  с  тази  матерйя . 
В  съответствие  с  изложеното  по -горе  Временната  комисия  предлага  на  основание  чл .17, 

ал .2 от  Закона  за  нормативните  актове , чл .79 от  Административно -процесуалния  кодекс , чл . 21, 
ал . 2 от  ЗМСМА  Общински  съвет  Кочериново  да  приеме  следното  

РЕШЕНИЕ : 
1.Отменя  т .1 З  от  Приложение  1 от  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  

местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново . 

' 	 Председател : 
В . Вонидова  
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ПРОЕКТ  
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Изменение  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  цестните  такси  и  цени  на  услуги  на  
територията  на  община  Кочериново  

Отменя  т.13 от  Приложение  1 от  Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  
местните  такси  и  ц~ни  на  услуги  на  територията  на  община  Кочериново ._ 
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