Мотиви
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се
предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по
настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване
на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail:
obshtina@targovishte.bg., както и на Портала за обществени консултации.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за
приемане на проекта на Наредбата:
1. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение в Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията
на община Търговище:
1.1 С Решение на МС № 790/30.10.2020 г. бе определен норматив за подпомагане заплащането на
такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021 година. Средствата от държавния
бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси, се предоставят по бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, както и че не по-малко от 50% от сумата следва
да се използва за пълно подпомагане на заплащането на таксата от родителите.
В тази връзка на първото проведено през 2021 г. заседание на Общински съвет Търговище бе
прието изменение в Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на
услуги и права на територията на община Търговище, считано от 01.01.2021 г., което имаше за цел
пълно и частично освобождаване от заплащането на дължимите от родителите такси да се извърши в
учебното време на учебната година.
Експерти от Общинска администрация направиха анализи за първото тримесечие, относно
прилагането на правилата в Наредбата и се установи, че необходимите средства за подпомагане
заплащането на дължимите от родителите такси са достатъчни и за неучебното време на учебната
година.
Поради което предложението ни за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище,
е допълнителното подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси да обхваща и
учебното, и неучебно време на годината.
1.2 Кафе автоматите и вендинг машините представляват преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ
като се поставят на определени места след издаване на разрешение на заинтересуваното лице, по ред
определен в Наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Когато се поставят върху имот общинска собственост, допълнително се изисква и схема, съгласувана от главния архитект на
общината. В последната година на територията на община Търговище са поставени много кафе
автомати и вендинг машини за топли и студени напитки, пакетирани хранителни продукти, сладолед
и други, с одобрени от главния архитект на Община Търговище схеми за поставянето им и издадени
разрешения за поставяне, като таксата за тях беше приравнена на таксата, определена за ползването
на терени за открити търговски площи към заведения за обществено хранене, а именно:
 10,00 лв. на месец за 1 кв.м. площ за първа зона;
 8,00 лв. на месец за 1 кв.м. площ за втора зона;
 5,00 лв. на месец за 1 кв.м. площ за трета зона;
За сравнение таксите за тази дейност в други общини са в границите 50-100 лв. на месец за 1
кв.м. площ. От използването на вендинг машините и от кафе автоматите, се генерират много
отпадъци и е необходим немалък ресурс (човешки и финансов) за поддържане на чистотата на
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общинските терените, около тях. Всичко това води до необходимостта от определяне на нова такса,
конкретно за разполагане на вендинг автомати и кафе машини върху открити общински терени, като
бъдат съобразени всички, споменати по-горе, условия.
При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид видът и
обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика.
1.3 Настъпили промени в НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, изм. и
доп., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г. и в Закона за устройство на територията изм. и доп.,
бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г., както и вписването на нови административни услуги,
предоставяни от общинските администрации в Административния регистър обуславят
необходимостта от допълнение в Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и
цени на услуги и права на територията на община Търговище.
Предлаганите промени, са както следва:

1. В чл. 34, ал.1 след думите „ през учебното“ се добавят думите „и неучебно“.
2.В Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от НОАМТЦУПТОТ - Тарифа на такси

за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири, и терени с
друго предназначение, се създава нова т. 9
Нова, Приета с решение № по Протокол № от 2021
За разполагане на кафе автомати и вендинг машини върху
открити общински терени
Първа зона

9.

50.00 лв. за
брой на месец
45.00 лв. за
брой на месец
35.00 лв. за
брой на месец

Втора зона
Трета зона

3. В Приложение № 5 към чл. 46 от НОАМТЦУТОТ - Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от
ЗМДТ, за административни услуги предоставяни от Община Търговище да бъдат добавени следните
нови административни услуги:
3.1. В раздел услуги, предоставяни от дирекция „Устройство на територията, околна среда и
транспорт“, Териториално-селищно устройство, околна среда и транспорт“ – раздел Териториалноселищно устройство, строителство и архитектура се създава нова точка 35.
35.

Издаване на разрешение за промяна на предназначението на
сгради или на самостоятелни обекти в сгради

30 дни

100.00 лв.

Съгласно чл. 147а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) от ЗУТ при промяна на предназначението на
сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи
(СМР) се издава разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината. Тези
промени касаят сгради и обекти, при които се променя предназначението без да се налага
конструктивна намеса и изпълнение на СМР и издаване на разрешение за строеж. За издаване на
разрешение за промяна е необходимо да са представени само положителни становища за новото
предназначение от РИОСВ, РЗИ, РСПБЗН и др., а не се изисква предоставянето на инвестиционни
проекти.
3.2. В раздел услуги, предоставяни от дирекция „Устройство на територията, околна среда и
транспорт“, Териториално-селищно устройство, околна среда и транспорт“ - Раздел Транспорт
Се създават нови точки 13, 14, 15, 16, 17 и 18:

13.

Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в

14 дни

20.00 лв.
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14.

15.

16.

17.

18.

удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници
Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в
разрешение за таксиметров превоз на пътници
Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват
таксиметров превоз на пътници от името на регистриран
превозвач, но за своя сметка в списъците към
удостоверението за регистрация на превозвача
Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров
превоз на пътници
Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение
за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници по молба на неговия притежател
Нова, приета с Решение № по Протокол № от
Издаване на разрешение за специално ползване чрез
експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и
обслужващите зони

14 дни

20.00 лв.

14 дни

няма

14 дни

няма

14 дни

няма

30 дни

100.00 лв.

13. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 1442.
При настъпили промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници, притежателят му подава заявление за отразяването
им.
Правно основание:
Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници - чл. 14, ал. 2, Закон за автомобилните
превози - чл. 12а, ал. 3.
14. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на
пътници.
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 3167.
При настъпили промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на
пътници, регистрираният търговец подава заявление за отразяването им.
Правно основание: Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 25,
ал. 3.
15. Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници
от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за
регистрация на превозвача.
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 1230.
Списъкът на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и списъкът
с данни на водачите са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници. При прекратяване на дейността, автомобилите и водачите, които за
своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се
отписват от двата списъка.
Правно основание:
Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5, Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров
превоз на пътници - чл. 10б.
16. Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 3166.
Правно основание:
Закон за автомобилните превози - чл. 24а, ал. 8, Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров
превоз на пътници - чл. 28.
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Действието на разрешението за таксиметров превоз на пътници се прекратява: по заявление
на регистрирания търговец; при прекратяване на регистрацията на превозвача; при заличаване на
таксиметровия автомобил от публичния единен таксиметров регистър; при получено уведомление за
търговеца за задължение по-голямо от 5000 лв. и непредставено обезпечение в размер на главницата
и лихвите; при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за
влязла в сила заповед за отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил или
при приложена принудителна административна мярка по временно отнемане на удостоверението на
водач на лек таксиметров автомобил за срок една година на водач на лек таксиметров автомобил,
който извършва таксиметров превоз на пътници.
17. Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 357.
Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по подадено заявление
по образец от притежателя на удостоверението за регистрация.
Правно основание:
Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 8, т. 2, Наредба № 34 за таксиметров превоз на
пътници - чл. 13, т. 2, Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 13.
18. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно
съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони.
Услугата е вписана в Административния регистър под уникален номер 2121.
Правно основание:
Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16, ал. 1.
Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се
издава по искане на заинтересуваното лице.
При изработването на проекта на Наредбата са спазени принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност.
-Принцип на необходимост – необходимост от приемането на допълненията на видовете
предлагани услуги и техните такси и цени.
-Принцип на обоснованост – привеждане на нормативната база на Община Търговище в
съответствие с действащото законодателство, както и осигуряване на законосъобразен
административен процес по администрирането и предоставянето на административни и технически
услуги на територията на община Търговище.
-Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните
такси и цени на услуги и права на територията на община Търговищe са публикувани на интернет
страницата на община Търговище и в Портала за обществени консултации за навременно
информиране и предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи.
-Принцип на съгласуваност – проектът на Наредбата, заедно с мотивите са публикуани на
интернет страницата на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на вниманието
на заинтересованите групи, като ще бъдат разгледани в хода на обсъждането становища и
предложения.
-Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предоставянето и
администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска
администрация Търговище, при спазване на изискванията на наредбата.
2. Целите, които се поставят:
1. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище
цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока
степен, да се постигане ясна регламентация в уредбата на обществените отношения касаещи
предоставянето на административни услуги.
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2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество.
3.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси и цени на
услугите.
4.Възстановяване на разходите по предоставените услуги.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
община Търговище не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община
Търговище се очаква по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на
общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината. При изпълнение на дейностите
заложени в Наредбата ще се реализират приходи, които ще постъпят в общинския бюджет.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище
се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за
нормативните актове и Административно процесуалния кодекс и други приложими законови
разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е
предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз
и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ.
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