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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от община 
Първомай приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г. на Общински 
съвет Първомай

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 – Първомай е приел Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Първомай (приета с Решение №  391, прието по Протокол № 34 от 28.03.2014 г. , 

изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет гр. Първомай). През годините същата 

е изменяна и допълвана с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 

22.06.2016 г. по Протокол № 11, Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 29.09.2017 г. на 

Общински съвет гр. Първомай, Решение № 323 на Общински съвет град Първомай, прието 

на 31.05.2018 г. по Протокол № 34 и с Решение № 61 на Общински съвет Първомай, прието 

на 30.04.2020 г. по протокол № 7. 

Със Заповед № РД-15-738/16.12.2019 г. на Кмета на Община Първомай е назначена 

комисия, включваща в състава си служители от Общинска администрация – Първомай, 

имаща за задача изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Първомай, с цел актуализация на нормативната уредба в тази област и спазване на 

реда за приемане на нормативен акт, предвиден в Закона за нормативните актове.  

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от община Първомай, са в няколко аспекта: 

1. Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от по-

висока степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи; 

2. Предложения за изменение, свързани с необходимостта от по-пълно възстановяване 

на разходите на Община Първомай по предоставянето на определени административни 

услуги; 

3. Предложения за изменение предвид настъпили структурни промени в Община 

Първомай; 



4. Предложения за изменение и допълнение, свързани с разширяване на кръга на 

възможностите на общинска администрация гр. Първомай и разпоредителите с бюджетни 

кредити на територията на Община Първомай да предоставят нови услуги на физически и 

юридически лица.  

        По-подробна обосновка, относно предложенията за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени е изложена в 

Доклада от Радослава Ставрева – заместник-кмет на Община Първомай, неразделна част 

към настоящето предложение.  

 Резултатите, които се очакват от прилагането на настоящите изменения и допълнения 

е подобряване процеса по удовлетворяване нуждите на физически и юридически лица, 

осъществяващи търговска дейност на територията на община Първомай и нейните 

граждани. Привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай в съответствие със законовите 

норми от по-висока степен, както и с новоприети нормативни документи. Възстановяване 

на пълните разходи на общината по предоставянето на предвидените в Наредбата услуги, 

създаването на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество. 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от 

Община Първомай е разработен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с тези на европейското законодателство, при зачитане на принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност, с което са изпълнени изискванията на чл.26 от Закона за 

нормативните актове. 

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проекта на 

гореописаната наредба бе обявен на сайта на общината на 14.04.2020 г. С това се даде 

възможност в 30-дневен срок, заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на за изменение и допълнение в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. 

В 30-дневния срок е получено Предложение вх. № 95-00-21/07.05.2020 г. по регистъра 

на Община Първомай и с вх. № 53-0-85 по регистъра на Общински съвет за допълнение към 

Проекта за Наредбата от заинтересовано лице. 

След като се запознах с така отправеното предложение, относно изменение на чл.21, 

ал.2 от сега действащата наредба, който гласи: „ На предплатилите от 1 март до 30 април 

за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“ в действителност установих, че е 

пропуснато да бъде актуализиран текста на тази разпоредба в съответствие с текста 

на чл.28, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) – „…на  предплатилите до 30 

април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“. В тази разпоредба на закона не е

определен начален срок, а в действащата разпоредба на чл. 21, ал. 2 от Наредбата е 

определен начален срок - от 1-ви март, който начален срок ограничава данъкоплатците, 

относно възможността им да платят дължимия си данък преди 1-ви март, което е и мотив 

същото да бъде отразено в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай, с оглед отстраняване на колизията между поднормативния акт и закона, и ще 

доведе до актуализиране на поднормативния акт в съответствие с актовете от по-висока 

степен. 

Като колективен орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общинският 



съвет е овластен да издава нормативни актове, с които урежда, съобразно нормативните 

актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от 

ЗМСМА са изброени правомощията му, а съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение 

на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, 

решения, декларации и обръщения. От направения преглед на нормативната уредба следва 

изводът, че нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от 

Конституцията или закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, 

които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.60, ал.1 от Конституцията на Република 

България, чл. 21, ал. 1, т.7, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 1, б. „а“ във връзка с чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните 

данъци и такси, чл. 8, чл.11, ал.3 във връзка с чл. 19, чл. 20, чл.26 и чл.28 от от Закон за 

нормативните актове, чл.75, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79  Административнопроцесуалния 

кодекс, предлагам на Общински съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай, приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 от 28.03.2014 г.на Общински 

съвет Първомай (изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 

22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 

29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай, изм. и доп. с Решение № 323 на Общински 

съвет град Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34 и последно изм. и доп. с 

Решение № 61 на Общински съвет Първомай, прието на 30.04.2020 г. по протокол № 7), 

както следва: 

§1. Създава се нов член 24а със следното съдържание: 

„Чл. 24а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

читалищата, намиращи се на територията на община Първомай, за частта от имотите, 

използвана за техни собствени нужди и пряко свързана с дейността, за която са 

регистрирани.“ 

§2. В чл. 31 се правят следните изменения:  

1. Алинея 1 се изменя и добива следния вид: 

“Чл. 31. (1) За ползване на целодневни детски градини от деца, които не са в 

задължителните подготвителни групи, както и за ползване на детски ясли, се заплаща 

месечна такса в размер на 46.00 лева на месец.“ 

§3. В чл. 39 се правят следните изменения: 

1. Точка 6 се изменя и добива следния вид: 

„6. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от Закона 

за устройство на територията /ЗУТ/- 25.00лв.; 

2. Точка 7 се изменя и добива следния вид: 

„7. за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи по 

чл.57 от ЗУТ -25.00лв.; 

§4. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 



1. Създава се нова точка 29 към ал. 1 със следното съдържание:  

“29. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – 4.00лв.; 

2. Точка 1 на ал. 2 се  изменя и добива следния вид: 

„1. за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал.1 

от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/– 10.00 лв.; 

3. Точка 1 на ал. 4 се изменя и добива следния вид:  

„1. за издаване на удостоверение по §16от ПР на ЗУТ и §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ 

(удостоверение за търпимост) – 20.00 лв. за всеки отделен строеж в рамките на един ПИ 

или УПИ.“ 

4. Точка 4 на ал. 4 се изменя и добива следния вид: 

„4. за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 

собственост - 15.00лв.; 

5. Създава се нова точка 4а към ал. 4 със следното съдържание:  

„4а. за издаване на удостоверение за липса на реституционни претенции - 15.00лв. 

§4а. В чл. 21 се прави следното изменение:  

1. Алинея 2 се изменя и добива следния вид: 

„Чл.21 (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 

сто.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.

§6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  

§7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай 

е приета с Решение №…., взето с протокол № ….. от ……….2020 г.на Общински съвет 

Първомай 

Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие със 

Закона за местните данъци и такси, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай и Закона и осигуряването на законосъобразен 

административен процес по администрирането и събирането на таксата за битови отпадъци на 

данъчнозадължените лица в Община Първомай, с цел задоволяване на обществените 

потребности. 

     Приложения:  

1. Доклад относно необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение 

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

услуги, предоставяни от община Първомай;  

2. Мотиви;  

3. Предварителна частична оценка на въздействието;  

4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община 

Първомай;  



5. Протокол удостоверяващ датата на публикацията на проект на Проект на Наредба за 

изменение и допълнение;  

6. Справка за постъпили / непостъпили възражения, предложения и становища;  

7. Предложение вх. № 95-00-21/07.05.2020г. по регистъра на Община Първомай и с вх. 

№ 53-0-85 по регистъра на Общински съвет за допълнение към Проекта за Наредбата 

от заинтересовано лице. 

Вносител:  

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет  на  община  Първомай 


