ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр. Божурище, бул. „Европа” №85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 14-дневен срок от
настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ на Интернет страницата на
Община Божурище, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят
своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17,30 часа на
29.03.2022г. в деловодството на общинската администрация или на e-mail:
obshtina@bozhurishte.bg

МОТИВИ
ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО
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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.
- Решение №42 от Протокол №5/2021-23 от 27.05.2021г. – в сила от 01.06.2021г.
- Решение №67 от Протокол №9/2021-23 от 26.08.2021г.
Настоящото предложение за изменение на Наредбата е мотивирано от следното:
1.Причини, които налагат приемането
Мотивите за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Божурище са свързани с необходимостта от
привеждането й в съответствие с действащото законодателство.
В Държавен вестник бр.17 от 01.03.2022г. бяха обнародвани изменения в Закона за местните
данъци и такси и в Закона за предучилищното и училищното образование, с които таксите за
ползване на детски ясли и таксите за дейностите по хранене на децата в задължителното

предучилищно образование извън финансираното от държавата се отменят, считано от 01 април
2022г.
Предлаганите изменения на Наредбата са свързани с измененията в законодателството от повисока степен и необходимостта от привеждането й в съответствие с него.
Съгласно чл.26 от ЗНА, преди внасянето на проект на нормативен акт за приемане от
компетентния орган (в случая Общински съвет), съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно с мотивите. Срокът за предложения и становища по
проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни
случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на
проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
В тази връзка, срокът за становища и предложения се определя на 14 дни, поради следните
мотиви:
Измененията в ЗМДТ са в сила от 01.04.2022г., което налага бързото и навременно приемане на
изменения и в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, с цел привеждането й в
съответствие със Закона и недопускане на противоречиви текстове относно заплащането или не на
такси от родителите на деца посещаващи детските градини на територията на община Божурище.
Предложените изменения в Наредбата ще бъдат предложение за приемане от Общински съвет –
Божурище на предстоящото в края на м.март заседание и ще влязат в сила също от 01 април 2022г.
3. Целите, които се поставят
Целта на промяната е Наредбата да отговоря и да не противоречи на нормативни документи
от по-висока степен.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за изменение и
допълнение на Наредбата
Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите измененията на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Божурище са подсигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за
2022г.
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 – Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищно
образование.
6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият 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: 15.03.2022г.

Въз основа на изложените мотиви, предоставям на вниманието на всички
заинтересовани страни ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ПРОЕКТ !

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
§ 1. В чл.2, ал.1, т.3 се отменя и се създава нова т.3а със следния текст:
3а. за ползване на детска кухня и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;
§ 2. В Наименованието на РАЗДЕЛ ІІІ думите „детски ясли, детски градини и други общински“ се
заличават, а след думите „социални услуги“ се поставя запетая и се допълва „финансирани от
общинския бюджет“.
§ 3. Член 26 и чл.26а се отменят.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.04.2022г.
§ 4. Наредбата за изменение 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 …………. 2022г.

