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 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30- дневен срок от 

настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок 

до 27.12.2016 г., включително, в деловодството на общинската администрация или на e-mail: 

bojurob@mail.bg. 

 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ е мотивиран от следното: 

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

законоустановения  срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на 

Община Божурище, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище на e-

mail: bojurob@mail.bg.  

 

 1.Причини, които налагат приемането  
 Мотивите за промяна на Наредбата са свързани със спазването на принципите, съгласно 

които Общинския съвет определя местните такси и цени на услуги, а именно: 

1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

Предложеното изменение на наредбата е с цел спазването на тези принципи и поради установено 

ненужно завишаване на таксата за предоставяне на услугата „Издаване на разрешения на физически 

и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси“. 

 

 2. Целите, които се поставят 

 Целта на промяната е постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

таксата за „Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и 

производствени отпадъци, строителни и земни маси“. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата 

 Не са необходими допълнителни финансови средства.   

 

4. Очаквани резултати от прилагането  

 С приемането на промени на действащата към момента Наредба, местната подзаконова 

нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–

висока степен. Ще се постигне справедливост в определянето и заплащането на съответната такса. 

Очаква се да се повишат приходите от определената такса и ще се повиши качеството на 

предлаганата услуга. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлагания проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е подзаконов нормативен акт 

за прилагане на отделни разпореди на Закона за местните данъци и такси, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя и съответствието на цитирани закон с правото на Европейския съюз. 

 

 

Дата на публикуване: 24.11.2016г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   -   С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т 
гр.Божурище бул.”Европа” №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg  

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. БОЖУРИЩЕ 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от ГЕОРГИ ДИМОВ – КМЕТ на община Божурище 

 

 

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Божурище 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Божурище е приета с решение №113 от протокол № 9/2012-15/28.06.2012г. 

на Общински съвет – Божурище и изменяна с решение №165 от Протокол №14/2012-15 от 

25.10.2012г., решение №139 от Протокол №10/2013-15 от 19.12.2013г. и решение №58 от Протокол 

№6/2014-15 от 26.06.2014г. , решение №52 от Протокол №5/2016-19 от 24.03.2016г. 

 

 С настоящата докладна предлагам на Вашето внимание предложение за промени в 

Наредбата със следните МОТИВИ: 

След внимателен преглед на таксите, регламентирани в Наредбата се установи, че 

определената такса за предоставяне на услугата „Издаване на разрешения на физически и 

юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси“ е 

ненужно завишена. Съгласно чл.8, ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет определя размера на таксите 

при спазване на следните принципи: 

4. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

5. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество 

6. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

С цел спазване на тези принципи предлагам да се намали цитираната такса, като се съобрази 

с категорията на строежа, предвид обема на земните маси, който се добива при съответния строеж. 

Също така предлагам, предвид Закона за насърчаване на инвестициите, инвеститорите клас „А“ на 

територията на общината да заплащат таксата с 50 на 100 намаление. 

 

 В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и 

допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на община Божурище, в раздел 

„Проекти на нормативни актове“ на 24.11.2016г. Предоставеният срок за предложения и становища 

по проекта на наредбата е до 27.12.2016г. 
 

Във връзка с гореизложеното, предлагам, на основание чл.9 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване 
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на изискванията на чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 

3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет -  Божурище да 

приеме следното 
 

 Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл.9 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7, във връзка 

с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Божурище, приета с решение №113 от Протокол №9/2012-15/28.06.2012г., 

изменена с решение №165 от Протокол №14/2012-15 от 25.10.2012г., решение №139 от Протокол 

№10/2013-15 от 19.12.2013г. и решение №58 от Протокол №6/2014-15 от 26.06.2014г., решение №52 

от Протокол №5/2016-19 от 24.03.2016г., както следва: 

 

 1. Променя определената под т.28 в Приложение №3, към чл.43 "Цени на услуги, 

предоставяни от общинска администрация" такса за услугата „Издаване на разрешения на 

физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и 

земни маси“, по следния начин: 

  - за строежи от първа до четвърта категория – 1 лв. на куб.м. 

- за строежи пета категория – 20 лв. 

  - за инвеститори със сертификат клас „А“ – таксата е с 50 на 100 намаление 
 

 

 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: 

Георги ДИМОВ - КМЕТ на община Божурище 
 

 

 

 
 

 

 
Изготвил: 

Цветелина Димитрова  

Секретар на община Божурище 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


