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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница /Наредбата/.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение e за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница.
1.Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата:
Изменението на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница е мотивирано от
необходимостта за привеждането й в съответствие с действащи нормативни актове от
по-висока степен- Закон за местните данъци и такси, Закон за управление на отпадъците,
Закон за ветеринарномедицинската дейност и Закон за защита на животните.
С проекта се предлагат и нови услуги, които община Дупница ще предоставя на
физически и юридически лица и се определят съответните такси за извършването им. За
някои от предоставяните от община Дупница услуги определените такси в Наредбата се
налага корекция с цел да се спази изискването, на чл.8 ал.1 т.1 от ЗМДТ за
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите.
Предвидените такси за издаване на документи са съобразени с изискването за
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, съгласно
изискванията на чл.7 и чл.8 от ЗМДТ и §1 т.15 от ПЗР на ЗМДТ, които включват всички
разходи на общината по предоставяне на съответната услуга- разходи за работни заплати
и осигуровки на персонала, според изразходваните часове за предоставянето й,
материални и режийни разходи.
Промените, предлагани в чл.17 от Наредбата са за привеждане на текстовете в
съответствие с текстовете на Закона за управление на отпадъците.
Предлаганото изменение в чл.26 ал.3 т.3 от Наредбата е минимално и необходимо,
за да бъде спазено изискването на ал.2 на същия член, където е заложено изискване

приходите от таксата да покриват не по-малко от 50 на сто от реалната издръжка на едно
лице, обслужвано в домашния социален патронаж с цел защита на обществения интерес.
Поскъпването на природния газ с 10,81%, електроенергията – средно с 2,03% , както и
цените на горивата, определящи стойността на транспортните услуги, води до
увеличаване на цената на предоставяната от Община Дупница услуга.
Предлаганата отмяна на текстовете в т.42, т.43, т.44, т.45, т.46, т.47 и т.48 от
ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата се налага доколкото
дейността по предоставяне на услуги в обект Автогара Дупница се осъществява от
ДУПНИЦАТРАНС ЕООД, което налага съществуващите текстове в Наредбата да бъдат
отменени.
На основание чл.4 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.39 т.4 от
Закон за културното наследство се определят такси за услуги, предоставяни в
Исторически музей – Дупница.
В изпълнение на изискванията на Закон за ветеринарномедицинската дейност и
Закон за защита на животните е създаден Временен общински животновъден обект за
безстопанствени животни-гр. Дупница, което налага да бъдат предвидени и съответните
такси във връзка с извършваните разходи за дейността- материално обезпечаване,
персонал, режийни разходи и др.
С изменение на Закона за управление на отпадъците, възложители на строителни
и монтажни работи , когато това е предвидено в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове
към него, отговарят и за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци,
който на основание чл. 11, ал. 4 от ЗУО подлежи на предварително одобрение от кмета
на съответната община или определено от него длъжностно лице, което налага
одобряването да бъде предвидено като административна услуга, предоставяна от
Община Дупница.
2. Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и
допълнения:
Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница са свързани с реализацията на
финансови постъпления за община Дупница, по-добра организация на работата и ясна
формулировка на предоставяните услуги.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в
Наредбата.
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определянето на местните
такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница не
предполагат пряката реализация на средства, но предоставянето на регламентираните
услуги е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността–
консумативи, материално обезпечаване, персонал и др.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Прилагането на предлаганите изменения с проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница ще осигури по- голям приход
в общинския бюджет. Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредбата
са свързани както с реализацията на финансови постъпления, така и с по-добра
организация на работата.
Прилагането на новата Наредба няма да доведе до съществено изменение на
заложените приходи от местни такси и цени на услуги в бюджета за 2019 г. на община
Дупница.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Дупница, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с
европейското законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския
парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с
разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.
На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица
могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на
Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет гр. Дупница взе следното:
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница, както следва:
§1. Изменя се чл.18 ал.2 т.1 като текстът „ 1 ноември до 30 ноември“ се заменя с
„01 октомври 31 октомври“;
§2. Изменя се чл.22 ал.1 т.1 като текстът се допълва след „ползвателя“ се добавя
„1 октомври 31 октомври“;
§3. Изменя се чл.26 ал.3 т.3 като числото „1.80“ се заменя с „2.50“;
§4.В чл.34 се правят следните допълнения:
Създава се ал.3 със следното съдържание: За извършени услуги по местни данъци
и такси се заплащат следните такси:
1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот-10 лв.;
2.Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и
недвижимо имущество)-1лв.;
3.Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за
битови отпадъци-1лв.;
4.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства-1лв.;
5.Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху превозното средство1лв.;
6.Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху недвижими имоти и
такси за битови отпадъци-1лв.;
7.Издаване на служебна бележка за недължим данък за МПС от лице с намалена
работоспособност-1лв.
8.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.
87, ал. 6 ДОПК)-5лв.
9.Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина: 5лв.“
Създава се ал.4 „Сроковете за извършване на услугите по ал.3 са следните:
- до 5 работни дни;
- до 3 работни дни;
- до 24 часа;“
§5. Изменя се ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата:
. Създава се т.13.4, както следва:
13.4

Превоз на пътници с автобус до 15 места

1.30 лв./км

Съществуващите текстове в т.42, т.43, т.44, т.45, т.46, т.47 и т.48 се заличават и се
заменят, както следва:
42.
ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ДУПНИЦА
43.
Такси за услуги при посещение на
експозиции в Исторически музей – Дупница
1. за тематична беседа
3.00 лв.
2. за обзорна беседа
5.00 лв.
3. за беседа на чужд език
10.00 лв.
44.
Такси за услуги в специализираната
библиотека на Исторически музей – Дупница
1.Годишна читателска такса
3.00 лв.
2.Читателска такса за един ден
1.00 лв.
3.Ксерокопия на книги от библиотека
0.20 лв. /1 стр./
45.
Такси за услуги от фонда на Исторически
музей – Дупница
1. за извършване на справка за наличието на
документи и движими културни ценности във
5.00 лв.
фонда на музея
2. за заверяване на препис и преписизвлечение на документи от фонда на музея
5.00 лв.
за първа страница
2.00 лв.
за всяка следваща
3. за дигитални услуги /сканиране, обработка
на изображение, дигитално копие на CD/ на
културни ценности от фонда на музея –
снимки, документи, печатни издания и др. за
5.00 лв.
страница
4.за ползване на негативи, диапозитиви и
дигитални изображения от фонда на музея за
2.00 лв. за 1 брой
отпечатване във вестници, списания и др.
46

47

48

5. за предоставяне на методически указания
при изготвяне на курсови и дипломни работи,
реферати, рецензии, научни консултации и
др.
за ползване на експонати от фонда на музея
за проектиране и изработка на етикети,
печати, монограми, сувенири (с рекламна
цел) – на експонат
наем на експозиционни площи

20.00 лв.

по договаряне, но не помалко от 20.00 лв.
0.50 лв./кв. м

Заличава се заглавие "Такси за ползване на общинско депо за депониране на
неопасни отпадъци", като на негово място се създава ново заглавие: "Такси за ползване
на "Временен общински животновъден обект за безстопанствени животни"-гр.
Дупница".
Изменят се т.72 т.72.1 и т.72.2 като съществуващите текстове се заличават и се
заменят със следните:
72.
Такси за ползване на Временен общински животновъден обект за
безстопанствени животни-гр. Дупница /ВОЖОБЖ/
72.1
Залавяне на безстопанствено животно
20 лв./бр. животно

72.2

Престой па заловено
"ВОЖОБЖ" /храноден/

животно

във

25 лв./24 часа престой

След т.72.2 се създават, както следва:
"Такса за предоставяне и ползване па съд за отпадъци - 4 куб.м."
73

Предоставяне и използване на 4 куб.м. съд за отпадъци

130 лв. /предоставяне
и вдигане

/за не повече от 3 дни/

74.

"Такса за одобряване на Плановете за управление на
строителни отпадъци /ПУСО/"

74.1 Такса за одобряване на ПУСО
10 лв.
Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата на
приемането им.
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