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Основания за  
иницииране 
на промени 
 

След извършен анализ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата се установи, че е налице противоречие на т. 4 
и т. 5 от посочения текст с разпоредбите на  чл. 8, ал. 1 от 
ЗМДТ. Принципите, залегнали в чл. 4, ал. 1 т.1, т. 2 и т. 3 
от наредбата са идентични с тези по чл. 8, ал. 1 т. 1, т. 2 и 
т. 3 от ЗМДТ. Разпоредбите на подзаконовия нормативен 
акт – в т. 4 и т. 5 разширяват кръга на принципите, които 
ЗМДТ (чл. 8, ал. 1 т. 1-3) разпорежда да бъдат спазени 
при определяне размера на местните такси и цени на 
услуги в общината. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, 
общинските съвети издават нормативни актове, с които 
уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока 
степен, обществени отношения с местно значение. 
Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по 
прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от 
по – висока степен.  Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 
и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с 
наредба обществени отношения, уредени вече с 
нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е 
допустимо с подзаконов нормативен акт на общински 
съвет да се дописват и други принципи, определящи 
размера на местните такси и цени на услуги, освен 
изрично посочените в закона. 
Така изложеното налага да бъдат отменени текстовете 
на т. 4 и т. 5 от чл. 4, ал. 1 от Наредбата. 
 
 
Налице е необходимост от създаване на нова алинея в чл. 20 
от Наредбата, с цел изрично оповестяване на гражданите и на 
юридическите лица, че ползвайки услугите на чл. 18 от 
Наредбата заплащат такси, в които е начислен ДДС. 
Последното е свързано с  факта, че Община Раковски е 
регистрирано лице по ЗДДС и следва да начислява данък, тъй 
като таксите, които се събират на основание чл. 72 от ЗМДТ за 
ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху 
които са организирани пазари, тържища, панаири, както и 
терени с друго предназначение, които са общинска 
собственост са относими към хипотезите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 
2 от ЗДДС и е налице облагаема доставка. 
 
В Наредбата не са посочени някои такси за услуга, която 
Общината предоставя във връзка с периодичното провеждане 
на заседания на общински експертен съвет, и по – точно 
таксите на услугата разглеждане на технически и работни 
инвестиционни проекти, отнасящи се за основно застрояване, 
за допълващо застрояване и за промишлени сгради. В 



приложимата към настоящия момент разпоредба на чл.35а, т. 
11 от Наредбата услугата за разглеждане на инвестиционен 
проект е посочена ведно с услугата за одобряване на 
инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, 
като за последните е определена обща такса. Необходимо е 
посочените услуги да бъдат разделени в отделни точки като 
за услугата разглеждане на инвестиционни проекти се 
предвиждат съответни такси, чиито размер е по – нисък от 
този за одобряване на проекти и издаване разрешение за 
строеж.  
От друга страна, за услугата одобряване на технически и 
работни проекти за нежилищни сгради следва да се вдигне 
горната граница на определената такса, изчислена за бруто 
застроена площ, тъй като имотите на територията на Община 
Раковски са предимно с голяма площ, респ. по – голямо по 
площ е застрояването. Т.е. изчислението на дължимата такса 
за разглеждане на проект за бруто застроена площ,  следва да 
бъде реалистично спрямо по-големия обем работа от страна 
на общински експертен съвет при раглеждане на проекти за 
сгради с по-голяма площ. 
Чрез инициираните промени се цели привеждане на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите на територията на Община Раковски 
в актуално състояние, което се съобразява със съпътстващите 
действия от процедурата по издаване на разрешение за 
строеж. 
 
Чл. 52, ал. 1 от Наредбата предвижда за деклариралите 
неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 
освобождаване от такса, назакание глоба от 50 до 400 лв., а за 
юридически лица и еднолични търговци – имуществена 
санкция в размер от 100 до 700 лв. Съгласно ЗМДТ, конкретно          
чл. 123, ал. 3 същото нарушение се наказва с глоба от 50 до 
200 лв., а за юридическите лица и едноличните търговсци – с 
имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. От 
казаното се вижда, че разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от 
наредбата противоречи чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ. От тук следва 
изводът, че посочената разпоредба от наредбата противоречи 
и на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, според който  нормативният акт 
трябва да съответства на Конституцията и на другите 
нормативни актове от по-висока степен. Следователно, 
противоречията следва да бъдат изгладени, като глобата и 
размерът на имуществената санкция, посочени в наредбата се 
приведат в съответствие с  глобата и размера на 
имуществената санкция, посочени в ЗМДТ. 
 
Във връзка с изменението на Закона за местните данъци и 
такси , и конкретно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към закона 
в сила от 01.01.2017 г., с което се намаля срока за издаване на 
удостоверение за данъчна оценка на недвижимите имоти от 
2-седмичен срок на 5-дневен срок, възниква нужда от 
промяна на цените в НОАМТЦУ за издаване на удостоверение 
за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 
строителство. Чл. 50 от наредбата предоставя на гражданите 
и юридическите лица правото да изберат колко бързо да им 
бъде предоставена услугата (между обикновена, бърза, 



експресна и експресна услуга за ден), след като заплатят 
съответната такса. Настоящите цени на услугата за издаване 
на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство са както следва: за физически 
лица – 5 лв. и за юридически лица – 10 лв., като срокът за 
предоставяне на услугата досега беше 2-седмичен, съгласно 
ЗМДТ преди промяната. Съгласно чл. 50, ал. 5 от НОАМТЦУ 
цената за бърза услуга се заплаща с 50 % увеличение от 
първоначалната, като срокът за предоставяне ѝ съгласно ал. 2  
на същия член е три работни дни. Изменението се налага 
предвид краткия срок, който законът указва да бъде спазван 
от общинска администрация при предоставяне на услугата ( 
5-дневен ), тъй като последният твърде се доближава до 
срока за предоставяне на бърза услуга ( три работни дни ), а 
бързата услуга, от своя страна, поради скъсеното си време за 
предоставяне, обременява работния процес. От това 
обстоятелство се налага изводът, че ползвайки обикновената 
услуга , гражданите и юридическите лица ще ангажират 
служителите на общинска администрация в достатъчно 
близка степен, както последните биха се ангажирали по 
предоставяне на бързата услуга, вземайки предвид 
спецификата на работа, необходимото време за проучване на 
налична документация, проверка на място, изготвяне на 
документа, както и разходваните материали и средствата за 
техническо оборудване и софтуер, поради което с цел да се 
постигне по – голяма справедливост, цените за обикновена 
услуга следва да се изменят както следва: за физически лица – 
6 лв., за юридически лица – 12 лв.  
 
 

 
 
Заинтересовани  
групи 
 
 

 
Заинтересовани и засегнати групи от приемането на 
инициираните промени в Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски: 

1.  Администрация на Община Раковски и нейните  звена; 
2. Физически и юридически лица, заинтересовани от 

ползване на услугите по чл. 18 от наредбата;  
3. Физически и юридически лица, заинтересовани от 

издаване на разрешение за строеж;  
4. Лица, извършили нарушение по чл. 52 от наредбата; 
5. Физически и юридически лица, заинтересовани от 

издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
недвижим имот и незавършено строителство. 

 
 
 
Анализ на разходи и 
ползи 
 
 

 
Разходи за Община Раковски и нейните звена няма да 

настъпят при приемане на инициираните промени, тъй като  
промените са свързани с привеждане на текстовете  в 
законосъобразен вид и в определяне на такси за услугите, а 
таксите са публични вземания с приходен характер. От 
предлаганите промени възникват разходи за 
заинтересованите лица с оглед предоставянето на услугите 
или при евентуално извършване на нарушение по чл. 52 от 



наредбата. Таксите, респ. глобите са публично вземане и 
реализират приход за органа, който предоставя услугите. 
Очаквани ползи след изменение на наредбата са повишаване 
приходите в общинския бюджет. Също така заинтересованите 
лица ще се ориентират по-добре в текстовете на наредбата, с 
оглед услугата, за която ще заплатят конкретната такса, респ. 
последствията от извършване на нарушения по чл. 52 от 
наредбата. 
 

 
 
 
Административна 
тежест и структурни 
промени 
 
 

 
Няма предвиждани и необходими административни промени, 
като закриване, сливане или създаване на нови 
административни структури.  

 
 

 
Въздействие върху 
нормативната  
уредба 

 
Няма необходимост от непосредствени промени в други 
нормативни актове в резултат от приемането на 
инициираните промени в Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски. 

Важни въпроси за 
обществени 
консултации 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
 
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен 

акт? 
 
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в 

документа теми?  
 

 


