
М О Т И В И 
 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено 

 

1. Причини за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Камено: 

       

 С Решение по т.7 от протокол 24 от 18.11.2021г., изменена с Решение по т.14 от Протокол 

№ 25 от 16.12.2021г. Общински съвет – Камено е приел Наредба за определянето на 

размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено. 

При осъществен контрол за законосъобразност Окръжна прокуратура Бургас с писмо № 

91-97-135/30.11.2021год. е оправила протест срещу  чл. 23, ал.2 и ал. 4 в частта „……..до 

31октомври …..“, както и на чл. 28, ал. 1 , т. 3,  т. 4 и т. 5 от наредбата.    

Предлаганият проект на наредба цели съдържанието на Наредбата да бъде в съответствие 

с действащите нормативни актове от по-висока степен, а именно със Закона за местните 

данъци и такси, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения 

по предоставянето на административни услуги, респективно тяхното заплащане. 

Конкретно – касае се за привеждане в съгласие със ЗМДТ на нормите относно 

възможността за подаване на молба-декларация за освобождаване от частта 

„сметосъбиране и сметоизвозване“ на такса битови отпадъци, както и за привеждане в 

съгласие на нормата на чл.28 от Наредбата с текста на чл.80 от ЗМДТ. Като продължение 

на това, проектът за изменение на наредба цели актуализация и уеднаквяване с актове от 

по-висока степен и избягване на бъдещи съдебни спорове. 

1.1.Според действащата към момента разпоредба на чл.71 от Закона за местните данъци 

и такси (ЗМДТ) декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата 

по събиране и извозване на битови отпадъци се подават до края на предходната 

година в общината по местонахождението на имота. С въвеждането на по-кратък 

срок от законоустановения е възможно да се създадат предпоставки за 

неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест поради 

стесняването на времевия период за ползване на финансови преференции.  

1.2.В разпоредбата на чл. 80 от ЗМДТ изчерпателно са изброени основанията за 

отнемане на разрешението за ползване на терен общинска собственост - когато 

мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което 

е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. Това налага 

актуализиране на чл. 28, ал.1 от Наредбата, с цел отпадане на допълнителните 

основания за отнемане на разрешението за ползване, а именно: при неспазване на 

посочените в него място и площ; при нарушаване забраната по чл.26, ал.7; при не 

плащане на месечната такса в продължение на един месец. 

 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт  – не са 

необходими. 

3. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – отстраняване на пороците на досега 

действащата наредба. С приемането на Изменението на Наредбата ще бъдат 

регламентирани условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и 

събиране на местните такси и цени на услуги, съобразно изискванията на Закона и да 

не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна 

уредба. 

4. Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект за изменение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на общината е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 



материя, предвид съответствието на проекта за изменение на Наредбата с основния 

нормативен акт (ЗМДТ) и други закони, предвиждащи изискване и правомощия за 

събиране на цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община Камено, както и 

тяхното образуване. Предлагания проект не противоречи на действащата нормативна 

база и е изцяло в синхрон със законовите норми и принципи. Гарантира се спазването 

на изискването на закона при предоставяне на административна услуга да се заплаща 

само нейната стойност, а не и възнаграждение.  

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно 

процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на 

настоящия проект да направят писмени предложения и да изразят становища по настоящия 

проект и мотивите към него, които могат да бъдат депозирани в Община Камено, на адрес: гр. 

Камено, ул. „Освобождение” №101, ет. 2, ст. 203, или изпратени на електронния адрес на 

общината obshtina@kameno.bg. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение 

второ, от ЗНА кратък срок, поради обстоятелството, че проекта касае отпадане на текст от 

действаща наредба, който защитава обществени интереси и предпазва от бъдещи съдебни 

спорове, като от друга страна ще доведе до влизането в сила на актуализираните норми и 

тяхното прилагане от края на тази календарна година и това да позволи на заинтересованите 

лице да подадат декларация за освобождаване от частта „сметосъбиране и сметоизвозване“ на 

такса битови отпадъци, до края на тази календарна година. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ :  

КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО :………......................... 

/Ж. ВАРДУНСКИ/   
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