ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _____ / 22.04.2016 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на община Елена е постъпило предложение от страна на Районна
прокуратура - гр. Елена във връзка с разпоредбата на т. 22 от Приложение № 2 към Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елена (НОАМТЦУ). Според Районна прокуратура - гр. Елена, услугата по „Издаване
на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални
пространства“, ведно с предвидените в нея депозити за възстановителни работи,
противоречат на разпоредба от по-висок ранг, тъй като не са налице правните основания на
чл. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за вменяване на такава такса.
Определената такса в размер на 20.00 лв. за издаване на разрешение не може да бъде
обоснована с материално-технически и административни разходи по извършване на
услугата.
Извършен бе анализ от страна на общинска администрация, като бе установено, че
предложението на Районна прокуратура - гр. Елена е основателно. Междувременно стана
ясно, че подобни предложения са постъпили и в редица други общини. Налице е законово
несъвършенство и несъответствие между, от една страна, обективната необходимост и
обществения интерес да се гарантира възстановяването на уличните и тротоарни настилки от
страна на инвеститорите и експлоатационните дружества (поради което масово в
общинските наредби са предвидени съответните депозити), и от друга страна, законовите
разпоредби на ЗМДТ. Поради горните съображения, предлагам отмяна на т. 22 от
Приложение № 2 към НОАМТЦУ.
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
Промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена се налагат във връзка с оглед синхронизиране на
местната нормативна уредба с националното законодателство и намаляване на
административната тежест.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими допълнителни
финансови средства. Същевременно предложената отмяна няма да се отрази съществено на
приходите в общинския бюджет предвид относително малкото издавани разрешителни.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
Ще се намали административната и икономическа тежест спрямо гражданите. В същото
време, за общината ще възникнат допълнителни затруднения, а вероятно и разходи, свързани
с необходимостта от прилагане на принудителни мерки спрямо некоректни инвеститори и
експлоатационни дружества, които не възстановят добросъвестно разкопаните улични и
тротоарни настилки, като е възможно да се стигне и до възстановяване на същите за сметка
на общинския бюджет.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото предлаганите изменения възникват от Закона за местните данъци и такси, който е
съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с
правото на Европейския съюз.
Предлаганите изменения са оповестени на интернет страницата на община Елена в
съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на
настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили
предложения и коментари по тях.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Елена
Отменя т. 22 от Приложение № 2 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
22.04.2016 г., 09:45 ч.
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