Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в
законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото
публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта
на Наредбата на е-таil адрес obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община
Радомир, пл.”Свобода” № 20.
Проект
НАРЕДБА
ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА РАДОМИР
/приета с Решение № 2 от 31.01.2013 г. от протокол №1 на Общински съвет –
Радомир, изменена и допълнена с Решение №96 от 31.05.2013 г. от протокол № 5 на
Общински съвет – Радомир, Решение № 213 от 20.12.2013 г. от протокол № 11 на
Общински съвет – Радомир, Решение № 139 от 17.10.2014 г. от протокол № 9 на
Общински съвет – Радомир, Решение № 193 от 30.12.2014 г. от протокол № 11 на
Общински съвет – Радомир, Решение № 5 от 13.02.2015 г. от протокол № 2 на
Общински съвет – Радомир, Решение № 50 от 26.01.2016 г. от протокол № 7 на
Общински съвет – Радомир/
§1. В чл. 3, ал. 1, т. 9 се изменя както следва:
„за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
извън финансираното от държавата“
§2. В чл.19а, ал. 3 се изменя както следва:
„За имотите, които няма да се ползват през цялата година декларация - образец № 1
трябва да е подадена от всички собственици и/или ползватели.“
§3. В чл. 22, ал. 1 се изменя както следва:
„Таксите по този раздел се дължат за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата на
територията на община Радомир и за ползване на социални услуги – патронаж.
Съответната по този раздел такса се заплаща от родителите или настойниците на
децата, посещаващи седмичните детски градини или ясли на територията на община
Радомир, както и от лицата, ползващи услугата социален патронаж.“
§4. В чл. 23 се изменя както следва:
„Не заплащат такса учениците от Пансион за социално-слаби деца към ОУ „Христо

Ботев” с. Гълъбник, община Радомир, ЦНСТ 1 и 2, с.Дрен, община Радомир.“
§5. В чл. 27, ал. 1 от Раздел IV Такси за административни услуги, се правят
следните изменения:
1. В точка 1 Удостоверение за наследници, цена експресна услуга – 4 часа,
досегашния текст „15.00 лв.“ се заменя с „няма“.
2. Точка 27, точка 28 и точка 29 се отменят.
§6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 досегашният текст се изменя така:
„Таксите по този раздел се дължат за извършени административни услуги от отдел
„Местни данъци и такси“, съгласно чл. 115, ал.1 от ЗМДТ и се заплащат от лицата, на
които се предоставят, както следва:“
2. Към ал. 2 се създава буква “а“, със следният текст:
„а) Не се заплаща такса за целите на комплексното административно обслужване за
изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) точка 7 и точка 8 се отменят
б) в точка 12 думите „ЗМДТ“ се заменят с „ДОПК“.
§7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
„По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни
права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 20 лева.“
§8. Чл. 32, ал. 2 се изменя и придобива следния вид:
„Технически услуги са следните видове услуги:
ТЕХНИЧЕСКИ
УСЛУГИ
1

Срок/Цена
Обикновена
услуга

Срок/Цена
Бърза
услуга

Срок/Цена
Експресна
услуга

Дейности кадастър

Попълване/поправка
на кадастрален план
Издаване на
удостоверение за
нанасяне на
1.2.
новоизградени
сгради в действащ
кадастрален план
1.1.

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ

§4, ал. 1, т. 2 от ПЗР
процедура - не се събира такса
на ЗКИР
чл. 54а ал. 3 от
ЗКИР, във връзка с
чл. 175 от ЗУТ

14 дни / 20 лв.

7 дни / 40 лв.

3 дни / 60 лв.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Издаване на
удостоверение и
скица относно имоти,
подлежащи на
възстановяване,
находящи се в
границите на
урбанизираните
територии
Изменение на план
на новообразувани
имоти
Презапис на
собственост в
разписен лист
Процедиране на
помощен план

чл. 13, ал. 5-7 от
ППЗСПЗЗ

14 дни / 30 лв.

§4 от ПЗРЗСПЗЗ

процедура – 100 лв.

§4 от ЗКИР

14 дни/ без такса / удостоверение 20 лв.

чл. 13 от ППЗСПЗЗ

процедура – 100 лв.

7 дни / 60 лв.

няма

Устройствено планиране
Издаване на скица за
недвижим имот
Презаверяване на
скица с изтекъл 6месечен срок
Удостоверения за
идентичност
на урегулиран
поземлен имот
Издаване скица-виза
за проучване и
проектиране
Издаване виза върху
приложена скица
Издаване на
разрешение за
изработване
на подробни
устройствени
планове
Допускане
изработването на
проекти
за изменение на
подробни
устройствени
планове

публична
информация
чл. 35 от Наредба 3
към ЗКИР и §4 от
ЗКИР

14 дни / 15 лв.

7 дни / 30 лв.

1 ден /45 лв.

14 дни / 5 лв.

7дни / 10 лв.

1 ден /15 лв.

чл. 16, ал. 5 от ЗУТ

14 дни / 50 лв.

7 дни / 100 лв.

1 дни / 150
лв.

чл. 140 от ЗУТ

28 дни / 40 лв.

21 дни / 55 лв.

15 дни / 70
лв.

чл. 140 от ЗУТ

14 дни / 25 лв.

чл. 124а от ЗУТ

30 дни / 150 лв.

чл. 135 от ЗУТ

14 дни / 100 лв.

Разрешаване
изработването на
комплексен
2.8.
проект за
инвестиционна
инициатива /КПИИ/
Процедиране на
2.9. подробен
устройствен план

чл. 150 от ЗУТ

30 дни / 150 лв.

чл. 129 от ЗУТ

процедура - до един квартал 100 лв.
над един квартал и ПУП-ПП – 150 лв.

Заверяване на
преписи от
2.10 документи и копия
публична
. от планове и
информация
документация към
тях
2.11 Предоставяне
публична
. извадка в цифров вид информация
Изготвяне на справки
на заинтересувани
2.12 лица
публична
. относно изменения
информация
на устройствени
планове и схеми
3 Kонтрол по строителството
Извършване на
оценка за
съответествие на
инвестиционен
проект /ОСИП/ чл. 142, ал. 6, т. 1 от разглеждане 50 лв.
3.1.
разглеждане от
ЗУТ
преразглеждане – 20 лв.
общински експертен
съвет по устройство
на
територията/ОЕСУТ/
Съгласуване на идеен
3.2. инвестиционен
чл. 141, ал. 1 от ЗУТ 14 дни / чл. 142, ал. 6, т. 2 / 100 лв.
проект без РС
1 /един/ месец / чл. 142, ал. 6, т. 1 / 100 лв.
Съгласуване и
чл. 142, чл. 144, чл.
одобрявяне на
3.3.
145, ал. 1 и 3 от
14 дни / 1месец / V кат. / 100 лв.
инвестиционни
ЗУТ
проекти
забележка:
сроковете са по чл. 14 дни / 1 месец / IV кат. / 200 лв.
142, ал. 6 т. 1 и 2
14 дни / 1 месец / III кат. / 300 лв.
14 дни / 1 месец / II кат. / 400 лв.
14 дни / 1 месец / I кат. / 500 лв.
Издаване на
3.4. разрешение за строеж чл. 148 от ЗУТ
7 дни / V категория 50 лв.
по одобрен проект

7 дни / IV категория 100 лв.
7 дни / III категория 150 лв.
7 дни / II категория 200 лв.
7 дни / I категория 250 лв.
Издаване на
разрешение за строеж
3.5. без одобряване на
инвестиционни
проекти
Издаване на
разрешение за строеж
в поземлени имоти в
3.6. горски и земеделски
територии
без промяна на
предназначението
Допускане на
съществени
3.7. изменения в одобрен
инвестиционен
проект

чл. 148, ал. 2, чл.
147, ал. 1 и чл.153
от ЗУТ

7 дни / 50 лв.

чл. 59, ал. 2 при
условията на чл. 12, в зависимост от категорията, съгласно общия ред
ал. 3 от ЗУТ

чл. 154 от ЗУТ

14 дни / 1 месец / V кат. / 50 лв.
14 дни / 1 месец / IV кат. / 100 лв.
14 дни / 1 месец / III кат. / 150 лв.
14 дни / 1 месец / II кат. / 200 лв.
14 дни / 1 месец / I кат. / 250 лв.

Издаване на
удостоверение за
въвеждане в
3.8.
експлоатация на
строежи от IV и V
категория

чл. 177, ал. 3 от ЗУТ

7 дни / V категория жил. сгради и допълващо
застрояване към тях – 100 лв.
7 дни / всички други IV категория – 300 лв.
7 дни / всички други V категория – 200 лв.

Регистриране на
3.9. технически паспорт
за строеж
Одобряване на
проект-заснемане на
извършен разрешен
3.10
строеж, когато
.
одобрените
инвестиционни
проекти са изгубени

чл. 176а, ал. 5 от
ЗУТ

3 дни / 10 лв.

чл. 145 от ЗУТ

14 дни / 1 месец / V кат. / 50 лв.

14 дни / 1 месец / IV кат. / 100 лв.
14 дни / 1 месец / III кат. / 150 лв.
14 дни / 1 месец / II кат. / 200 лв.
14 дни / 1 месец / I кат. / 250 лв.
Приемане и
удостоверяване
3.11
предаването
.
на екзекутивна
документация

чл. 175, ал. 2 от ЗУТ

7 дни - заверка на документацията 50лв.
20 лв. удостоверение (ако се заяви изрично)

Издаване на
разрешение за
разкопаване
на улични и
тротоарни настилки и
3.12
чл. 148 във връзка с 7 дни / изисква се гаранция за възстановяване на
вътрешно
.
чл. 72, ал. 1
настилките
квартални
пространства (за
строежи с влязло в
сила разрешение за
строеж)
Презаверяване на
разрешение за
строеж,
3.13
което е изгубило
.
действието си
поради изтичане на
срока

3.14
.

3.15
.
3.16
.
3.17
.

3.18
.

3.19
.

3.20
.

Издаване на
удостоверения за
степен на
завършеност на
строежи
Издаване на
удостоверение за
търпимост на строеж
Одобряване план за
безопасност
Одобряване на план
за управление на
отпадъци
Осъществяване на
контрол по
строителството
при откриване на
строителна площадка
и определяне на
строителна линия и
ниво на строежа обр. 2
Заверяване на
заповедна книга
Проверка за
съответствието на
строежа с издадени
книжа и
установяване, че
подробният
устройствен план е
приложен по
отношение на

чл.153 от ЗУТ; такса 50% от таксата за издаване на разрешението
по чл. 153, ал. 8
определена по ЗУТ

чл. 181, ал. 2 от ЗУТ 1 месец / 50 лв.

10 дни / 100
лв.

3 дни / 150
лв.

§16 и §127 от ПР на
1 месец / 50 лв.
ЗУТ

10 дни / 100
лв.

3 дни / 150
лв.

чл. 156 б, ал. 1 от
ЗУТ

14 дни / 20 лв.

чл. 156 б, ал. 1 от
14 дни / 20 лв.
ЗУТ и чл. 11 от ЗУО

чл. 157 и чл. 158, ал. уведомление не по-малко от 7 /седем/ дни преди
1 от ЗУТ
датата за присъствие – 30 лв.

чл. 158, ал. 2 от ЗУТ уведомление - не се събира такса

чл. 159, ал. 3 от ЗУТ 14 дни / 30 лв.

застрояването - обр.3

4

Други услуги

Издаване на
разрешения за
4.1. поставяне
на преместваеми
обекти - без проект
при одобряване на
проект

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.5.

Одобряване на
инвестиционен
проект за доброволна
делба на сграда,
жилище или друг
обект и издаване на
удостоверение за
обособени дялове
или части.
Одобряване на
инвестиционен
проект за съдебна
делба
Удостоверение за
административен
адрес на имот
Становище на главен
архитект за
приложими
процедури
Заверка на данъчна
декларация

чл. 56 от ЗУТ и
наредба на
общината

14 дни / 50 лв.

чл. 56 от ЗУТ и
наредба на
общината

30 дни - като V категория строеж вкл. ОСИП

чл. 202 от ЗУТ

30 дни / разглеждане от ОЕСУТ по общия ред и
удостоверение 50 лв.

чл. 203 от ЗУТ

30 дни / разглеждане от ОЕСУТ по общия ред и
удостоверение 50 лв.
14 дни /

консултация

14 дни / 50 лв.

ЗМДТ

до 14 дни – 5 лв.

7 дни /

1 ден /

§9. В чл. 41, т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. в буква а) досегашния текст става точка „9.1.“ и се изменя така:
„отсичане и изкореняване на единични дървета и храсти, извън горски територии –10.00
лв.;“
2. в буква б) досегашния текст става точка „9.2.“ и се изменя така:
„отсичане и изкореняване на дървета попадащи под режим на особена закрила –20.00
лв.;“
3. в буква в) досегашния текст става точка „9.3.“ и се изменя така:
„Маркиране на дървесина извън горски територии:“
4. създава се буква „а“, със следния текст:
„а) Маркиране и сортиране на дървесина на корен (куб.м.): едра дървесина – 1.00 лв.;
средна дървесина – 1.20 лв.; дребна дървесина – 1.40 лв.; дърва за огрев – 1.50 лв.“
5. създава се буква „б“, със следния текст:

„б) Измерване и кубиране в лежащо състояние (куб.м.): едра дървесина – 0.70 лв.; средна
дървесина – 0.80 лв.; дребна дървесина – 0.90 лв.; дърва за огрев – 0.90 лв.“
6. създава се буква „в“, със следния текст:
„ в) Маркиране на дървесина в лежащо състояние (куб.м.): едра дървесина – 0.90 лв.;
средна дървесина – 1.00 лв.; дребна дървесина – 1.20 лв.; дърва за огрев – 1.20 лв.“
7. създава се нова точка „9.4.“, със следния текст:
„ Издаване на превозен билет – за брой – 3.00 лв.“
§10. В чл. 41, т. 18 се отменя.
§11. В чл. 41 се създава нова точка „29“ със следния текст:
I.

ЦЕНИ НА РЕКЛАМИ :

1.

Външна-табло, рекламно -транспортна лента, надпис,
рекламно-указателна табела

1.1.

НЕСВЕТЕЩА
I-ва зона
П -ра зона
ІІІ-та зона
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1.2.

СВЕТЕЩА
I-ва зона
П-ра зона
ІІІ-та зона
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

2.
2.1

2.2

3.
4.

10.00 лв./кв.м./месец
min 20.00 лв./месец., но
не повече от 500.00 лв.
8.00 лв./кв.м./месец min
20.00 лв./месец., но не
повече от 500.00 лв.
8.00 лв./кв.м./месец min
20.00 лв./месец., но не
повече от 500.00 лв.

Свободно стояща витрина
НЕСВЕТЕЩА
I-ва зона
П-ра зона
ІІІ-та зона
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
СВЕТЕЩА
I-ва зона
П-ра зона
ІІІ-та зона
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Маси за рекламни
материали
Монтиране на

30.00 лв./кв.м./месец min
60.00 лв./месец., но не
повече от 500.00 лв.
20.00 лв./кв.м.месец min
60.00 лв./месец., но не
повече от 500.00 лв.
16.00 лв./кв.м./месец
min 50.00 лв./месец., но
не повече от 500.00 лв.
4.00 лв./кв.м. на месец
3.00 лв./кв.м. на месец
2.00 лв./кв.м. на месец
6.00 лв./кв.м. на месец
5.00 лв./кв.м. на месец
4.00 лв./кв.м на месец
2.00 лв./кв.м. на ден
20.00 лв./ година

5.
6.

високоговорител
Използване на автомобил
с високоговорител
Провеждане на рекламно
шествие

2.00 лв./на час
от 2.00 лв.до 10.00 лв. на
час

§12. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. създава се нова „ал. 5“, със следния текст:
„За ползване на зали в Младежки културно – информационен център „Европа“, гр.
Радомир:
1.
2.
3.
4.

Цена за ползване на голяма зала за час – 25.00 лв.
Цена за ползване на голяма зала за ден – 120.00 лв.
Цена за ползване на малка зала за час – 15.00 лв.
Цена за ползване на малка зала за ден – 60.00 лв.“
§13. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 се прави следното изменение и допълнение:
„За притежаване на куче се заплаща годишна такса в размер на 10.00 лв.“
2. Създава се нова „ал.3“ със следния текст:
„При първоначална регистрация на куче се заплаща такса, в която са включени
обозначителен знак с регистрационен номер и стойност на талончето, както следва:
1. за гр. Радомир – 8.00 лв.;
2. за населени места над 200 жители – 5.00 лв.;
3. за населени места под 200 жители – 4.00 лв.“
§14. чл. 45 се отменя.
§15. В чл. 46, ал. 2 и ал. 3 се отменят.
§16. чл. 47 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир,
приета с Решение № 2 на Общински съвет – Радомир по Протокол № 1 от заседание
проведено на 31.01.2013 година, последно изменена и допълнена с Рeшение № 50 на
Общински съвет – Радомир по Протокол № 7 от 26.01.2016 година, влиза в сила от датата
на приемане на решението на Общински съвет – Радомир.
§ 18. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Радомир.
§ 19. Решението на Общински съвет - Радомир да се публикува на официалната
интернет страница на община Радомир www.radomir.bg

МОТИВИ
по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Радомир
Обосновка за конкретната необходимост от приемане на наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Радомир.
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) редът и начинът за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се уреждат в
наредба на общинския съвет. На местно ниво Общински съвет – Радомир е приел Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Радомир (НОАМТЦУ), приета с Решение № 2, взето с Протокол № 1 от
31.01.2013 год., изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет гр. Радомир.
Направените предложения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Радомир са в няколко аспекта:
1. Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от повисока степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи;
2. Предложения за изменение, свързани с необходимостта от по-пълно възстановяване
на разходите на Община Радомир по предоставянето на определени административни
услуги;
3. Предложения за изменение, свързани с разширяване на кръга на възможностите на
общинска администрация гр. Радомир и разпоредителите с бюджетни кредити на
територията на Община Радомир да предоставят нови услуги на физически и юридически
лица.
I. Настъпилите изменения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в чл. 6 (нова ДВ, бр. 79 от 2015 год., в сила от 01.08.2016 год.), задължават общините да предприемат
необходимите действия за промени на нормативната уредба с местно значение с цел
привеждане на същата в съответствие с нормативни актове от по-висока степен. Предвид
това предлагам да бъде извършена промяна в текстовото съдържание на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Радомир, чрез актуализация на действащите текстове и допълване с нови
разпоредби.
В новоприетата Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование (приета с ПМС 219/05.10.2017 год., обн. ДВ бр.
81 от 10.10.2017 год.), чл. 3, ал. 3 и ал. 4 се уточнява , че с Единен разходен стандарт /ЕРС/
за 5 и 6 годишните деца, предучилищното образование в групите в детските градини или
училищата се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка, с
изключение на разходите за медицински персонал и храна.
В §10, ал. 20, т. 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2018 год., обн. ДВ бр. 99 от 12.12.2017 год.,
се прави изменение в чл. 298, ал. 2 от ЗПУО, с което се регламентира „Родителите на
децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от

държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само
такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата“.
В тази връзка считам, че в Глава първа „Общи положения“ чл. 3, ал. 1, т. 9 и в
Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги“ от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир, в чл. 22, текстовете следва да бъдат променени.
II. На следващо място, направените предложения за изменение на Наредбата
предвиждат актуализация на действащите цени на услуги и права по устройство на
територията, както и разширяване на кръга на възможностите на общинска администрация
гр. Радомир да предоставят нови услуги на физически и юридически лица.
1. С оглед оптимизиране работата на Отдел «Общинска собственост, търговия,
транспорт, екология и гори» чрез разширяване на административните услуги и
подобряване обслужването на гражданите, се предлага актуализация на услугите в чл. 41,
т.9, касаеща услугите по издаване на разрешения за сеч, сортиране и маркиране на
дървесина.
Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Радомир
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир, са промяна в нормативната база, касаещи Закона за
местни данъци и такси и актуализация на нерегламентираните със закон услуги и такси за
технически услуги.
Цел на Наредбата
Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир в съответствие с нормативни актове от по-висша степен,
както и с новоприети такива, въвеждане на нови цени на услуги, продиктувани от изменение
на относимата нормативна уредба, необходимост от разширяване на обхвата на услугите,
предоставяни от общинска администрация на физически и юридически лица с цел
задоволяване на обществените потребности и подобряване на работата по прилагането на
наредбата. С проекта се цели също така по-пълно възстановяване на направените разходи
от Община Радомир по предоставянето на услугата. Постигане в по-пълна степен на
принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и
оптимизиране на административния процес по предоставяне.
Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на
бюджетни средства.
Очаквани резултати

Прецизиране на нормативната уредба с местно значение, разширяване на
съществуващите услуги и създаване на нови услуги и мероприятия. Постигане на баланс
между направените разходи от Община Радомир по предоставянето на услугата и
подобряване на процедурите по администриране на местните такси.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Радомир е в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир е публикуван на официалната страница на Община
Радомир на 09.02.2018 год.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената
консултация.
В рамките на законовия 30 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети
предвид предложенията и становищата по проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Радомир, като същите ще бъдат публикувани на
интернет страницата на Община Радомир в предвидения от закона срок. Публикуваната
справка ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите
предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на
Общински съвет – Радомир.
Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от
Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, чл. 11, ал. 3
и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК, предлагам на Общински съвет - Радомир.
Фактически основания: привеждане на местната нормативна уредба в
съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети такива,
въвеждане на нови цени на услуги, продиктувани от изменение на относимата нормативна
уредба, необходимост от разширяване на обхвата на услугите, предоставяни от общинска
администрация на физически и юридически лица с цел задоволяване на обществените
потребности и подобряване на работата по прилагането на наредбата. Постигане в по-пълна
степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и
оптимизиране на административния процес по предоставяне.

