
 
ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 
НА 

проект за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на права и услуги на територията на община Стражица и отмяна на сега 
действащата Наредба, приета с Решение № 452/26.01.2006 г. /изм. и доп. с решение 
№ 479/23.02.2006 г.; решение № 498 от 29.03.2006 г.; решеше № 571/27.07.2006 г.; 
решение N 692/27.03.2007 г.; решение № 38/30.01.2008 г.; решение № 60/27.02.2008 г.; 
решение № 87/26.03.2008 г., решение № 107/22.04.2008 г.; решение №144/29.07.2008 г.; 
решение № 194/28.10.2008 г. решение № 222/29,01.2009 г, решение № 230/29.01.2009 г.; 
решение № 250/25.02.2009 г.; решение № 390/22.12.2009 г.; решение № 399/29.01.2010 
г,; решение № 407/29.01.2010 година,; решение № 409/24.02.2010 г.; решение № 
451/28.06.2010 г.; решение № 487/19.10.2010 г.; решение № 535/27.01.2011 г.; решение 
27/28.12.2011 г.; решение N 50/30.01.2012 г.; решение № 77/28.03.2012 г.; решение № 
113/28.05.2012 г.; решение № 114/28.05.2012 г.; решение № 131/26.06.2012 г.; решение 
№ 146/31.07.2012 г.; решение № 159/30.08.2012 г.; изм. и доп. с решение № 
26/24.06.2013 г./ 

МОТИВИ 
за приемане на нова и отмяна на сега действащата Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на 
община Стражица, считано от 01.01.2014 г. 

Причини налагащи приемането на проекта за нова Наредба: 
Отмяната на Наредбата е инициирана от служители от общинска администрация, 

участвали в подготовката на проекта за нова Наредба. 
 
Причините за настоящото предложение са няколко: 
1. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права 

и услуги на територията на община Стражица е приета с Решение № 452/26.01.2006 г. В 
годините досега е претърпяла многобройни изменения и допълнения, обусловени от промяна 
в нормативната база.  

Раздел ІV „Туристическа такса” е отменен. По силата на измененията на Закона за 
подземните богатства отпадат администрираните от общините такси за добив на кариерни 
материали, предвид което е следвало да бъде отменен раздел V “Такси за добив на кариерни 
материали”, който още съществува в сега действащата наредба. 

2. В Раздел І Такса за битови отпадъци не е ясно регламентиран реда и начина на 
изчисляване на таксата на брой съдове, както и реда и начина за освобождаване от такса 
„сметосъбиране и сметоизвозване”. 

3. Настъпили са промени в закона за местните данъци и такси, които трябва да бъдат 
отразени коректно. 

Целите, които се поставят с проекта нова Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община 
Стражица е да се актуализира и синхронизира Наредбата със сега действащото 
законодателство. 

Направени са редакции на отделни текстове на наредбата, които са продиктувани или  
от промени с нормативната уредба, или внасят по-голяма яснота в текстовете, без по 
същество да променят тяхната същност. 



 
Очаквани резултати от приемане на наредбата. 
По - добра регламентация и прозрачност. 
 
Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата – не са необходими 

финансови средства. 
 
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Стражица 

предоставя на заинтересованите лица възможност в 14 дневен срок да представят своите 
мнения и становища до председателя на Общински съвет Стражица. 

 
Вашите предложения можем да получим: 

- На адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5;  
- на e-mail: obstr@abv.bg или postmaster@strazhitsa.e-gov.bg; 
- на факс: 06161 - 25-68; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и информация; 
- чрез кметовете и кметските наместници от общината.

 
 
 
 
 
 
 


