
МОТИВИ (ДОКЛАД) 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Исперих. 

С поетапното влизане в сила на кадастралните карти и кадастрални регистри 

(КККР) за землищата на територията на община Исперих, област Разград, 

извършването на услуги, свързани с ползването на кадастрални данни и 

удостоверяването на определени обстоятелства, които досега се предоставяха от 

община Исперих, преминават към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК). Това поражда определени неудобства за гражданите, на които се налага да 

подават заявления за административни услуги на място, в Службата по геодезия, 

картография и кадастър (СГКК) в гр. Разград, както и да получават готовите документи 

на място. Възможността за електронно заявяване на услугите все още е недостатъчно 

популярна, а голяма част от административните органи продължават да изискват 

удостоверения на хартия. Всичко това води до допълнителни разходи и загуба на 

време. 

Община Исперих е сключила споразумение с АГКК, съгласно което е осигурен 

достъп до кадастралната информация, отнасяща се до имотите - общинска собственост. 

Съществува възможност общината да осъществява обслужването на гражданите от 

името на АГКК, като заявява и получава необходимите услуги по електронен път чрез 

отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС), 

а служители от общинската администрация, нарочно упълномощени от АГКК, 

оторизират документите на хартия. Това налага въвеждане на нова услуга: 

„Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител“. 

Друго, което предлагаме е увеличаване на размера на таксите на услугите 

предлагани от ГРАО и „Обредни дейности“ и включване на нова услуга с 

наименование: „Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за 

КАО (комплексно административно обслужване). С въвеждането и отменяме ал.4 на 

чл.7 от Наредбата, която създава затруднения при прилагането и. Същата гласи:„Цената 

на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, 

определени за отделните администрации.“ 

На следващо място изменяме чл.36 от наредбата, като увеличаване на размера на 

таксите за ползване на „Градски стол“ град Исперих, на заседателна зала и ритуална 

зала в град Исперих и зала в с. Подайва, община Исперих. 

Един от основните мотиви за предлаганото изменение на размера на таксите е да 

се постигне обезпечаване на дейностите и разходите, които се извършват за 

предоставяне на съответните услуги. 

Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в 

чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. В 

по-голямата си част стойностите на услугите са запазват. За друга част се налага 

завишаване, поради промените в икономическата обстановка, адекватността на 



предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време 

за изпълнение по съответното административно производство. 

При определяне на таксите и цените на предлаганите услуги са взети под 

внимание следните фактори: 

- времето, което е необходимо за проучване на представените документи, 

подготовка на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация 

във вид на писмо, удостоверение или административен акт; 

- служителите, които взимат участие при обработката на внесената 

документация; 

- ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна 

заплата за служителите; 

- използваните консумативи в процеса на изпълнение на конкретната задача. 

Приложена е финансова обосновка. 

2. Целите, които се поставят. 

Чрез предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри 

ще се постигнат следните цели: 

- Подпомагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при 

административното обслужване на потребителите на административни услуги. 

- Улесняване достъпа на гражданите на община Исперих до административни 

услуги, предоставяни от АГКК. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

- Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от 

наредбата с нормите на ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни актове. 

- Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на 

събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на 

територията на общината. 

- Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги. 

- Увеличение на средствата на община Исперих за поддържане на общинската 

инфраструктура чрез оптимизиране на таксите и цените на услугите до ниво покриване 

на разходите за тяхното извършване. 

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат 

необходими допълнителни финансови средства, тъй като услугите ще бъдат 

извършвани от лица, определени от кмета на Община Исперих, които към настоящия 

момент работят на трудово или служебно правоотношение в общинска администрация 

Исперих. 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива 



- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани 

от отдел „ТСУ” Община Исперих; 

- Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба 

на Р. България; 

- Спестяване на време и финансови средства на гражданите на община Исперих 

при достъпа до административни услуги, предоставяни от АГКК. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани 

от администрацията на Община Исперих. 

- Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба 

на Р. България. 

- Регламентиране на условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване 

и събиране на местните такси и цените на услугите и правата, съобразно изискванията 

на закона и недопускане на противоречия и различия между законовата и 

подзаконовата нормативна уредба. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на изменение и допълнение на Наредбата е с правно 

основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.55, ал.8 

от ЗКИР. Проектът е съобразен с изискванията на основния нормативен акт – ЗМДТ и 

други закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на 

услуги и права, предоставяни от Община Исперих, както и тяхното предоставяне. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за 

местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

 

 

 

Инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 


