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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 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  на Интернет 

страницата на Община Божурище, всички заинтересовани страни се предоставя възможност 

да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17,30 

часа на 19.05.2021г. в деловодството на общинската администрация или на e-mail: 

bojurob@mail.bg. 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ е мотивиран от следното: 

 

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. на 

Общински съвет – Божурище е и изменяна с решения, както следва: 

- Решение №165 от Протокол №14/2012-15 от 25.10.2012г. 

- Решение №139 от Протокол №10/2013-15 от 19.12.2013г. 

- Решение №58 от Протокол №6/2014-15 от 26.06.2014г. 

- Решение №52 от Протокол №5/2016-19 от 24.03.2016г. 

- Решение №2 от Протокол №1/2017-19 от 05.01.2017г. 

- Решение №59 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г., в сила от 01.04.2017г. 

- Решение №94 от Протокол №7/2017-19 от 04.05.2017г. 

- Решение №157 от Протокол №14/2017-19 от 31.08.2017г. 

- Решение №189 от Протокол №17/2017-19 от 26.10.2017г. 

- Решение №35 от Протокол №3/2018-19 от 22.03.2018г. – в сила от 01.05.2018г. 

- Решение №3 от Протокол №1/2019-19 от 31.01.2019г. 

 

Настоящото предложение за изменение на Наредбата е мотивирано от следното: 

 

І. С Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Божурище са определени таксите за административни и технически услуги , 

предоставяни от общинската администрация. 

При прилагането й обаче се установи, че някои такси не са определени точно и тълкуването е 

двузначно, което създава затруднения при тяхното точно и коректно определяне. 

Става въпрос за определената такса за техническата услуга „Допускане на изменения в 

одобрен инвестиционен проект (по време на строителство)“ (т.12 от Приложение №1 към чл. 31 

от Наредбата). 

Съгласно Наредбата такстата е в размер на 50% от таксата за услугата „Издаване на 

разрешение за строеж“ според съответния вид строеж. 
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В общия случай изменението в одобрения инвестиционен проект засяга само една част от РЗП-

то на целия строеж. В тази връзка е необходимо да бъде прецезиран начина, по който да се определя 

таксата, което ще елиминира двуякото тълкване на текстовете. 

 

II. При Ревизиране на услугите, включени в Наредбата се установи, че не е определена такса за 

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, която е 

включена в Списъка на административните услуги, предоставяни от общинските администрации 

към Административния регистър. 

Основанието за предоставяне на тази услуга от общинските администрации е чл.62, ал.4, във 

връзка с чл.5 от Закона за общинската собственост. 

В тази връзка се предлага с изменението на Наредбата да се определи такса за въпросната 

услуга. 

 

 

Въз основа на изложените мотиви, предоставям на вниманието на всички 

заинтересовани страни ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 



          ПРОЕКТ ! 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОЖУРИЩЕ 

 
 

§ 1. Променя се таксата на услуга Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект (по 

време на строителство)  – т.12 в Приложение №1 към чл.31 от Наредбата, както следва: 

 

12. 

Допускане на изменения в одобрен 

инвестиционен проект (по време на 

строителство) /изм.,  решение №58 от Протокол 

№6/2014-15 от 26.06.2014г./ 

 

/изм.,  решение №35 от Протокол №3/2018-19 

от 22.03.2018г., в сила от 01.05.2018г./ 

14 дни за проекти с 

изготвен комплексен 

доклад за оценка на 

съответствието 

или 

 1 месец за проекти 

без комплексен 

доклад, които ще се 

разглеждат от 

ОЕСУТ 

50% от таксата   

по т.8 +  50% 

таксата по т.11  

изчислени 

върху РЗП, 

засегната от 

изменението 

 

§ 2. Създава се нова точка 25б в Приложение №3 към чл.43 от Наредбата, както следва: 

 

25б. 
Издаване на удостоверение относно 

собствеността на недвижими имоти 

Обикновена услуга 

14 календарни дни 
7.00 лв.     

Бърза услуга 

3 календарни дни 
20.00 лв. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 3.  Наредбата влиза в сила от 01.06.2021г. 

 

§ 4.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е приета с решение №……… 

от Протокол №……………. от заседание на Общински съвет –Божурище, проведено на …………. 

2021г. 

 
 

 

 

 2.Причини, които налагат приемането 
 Мотивите за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище са свързани с 

необходимостта от привеждането в съответствие с действащото законодателство и изчистване на 



двузначни текстове в нея. Предложеното изменение на Наредбата е съобразено с принципите за 

определяне на таксите и цените на услуги, определени в чл.8 от ЗМДТ. 

 

 3. Целите, които се поставят 

 Целта на промяната е Наредбата да отговоря на материалния закон и да не противоречи на 

нормативни документи от по-висока степен, както и да отговори на изискванията на Решение на 

Министерски съвет №704 от 5 октомври 2018г. и възстановяване на пълните разходи да общината 

по предоставяне на някои услуги, в т.ч. материално-технически и административни разходи. 

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата 

 Не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

5. 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 нормативни актове от по–

висока степен и ще се увеличат приходите в бюджета на общината. 

 

6. 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: 19.04.2021г. 

 

 
 


