ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ПРОВАДИЯ
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Д О К Л А Д
от инж.Филчо Кръстев Филев –
кмет на община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за
изменение и допълнение на „Наредба №8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия“
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
1.Причини, налагащи приемане на изменения на подзаконовия нормативен акт:
I.В брой 97 на „Държавен вестник” от 2016 г. е публикувано изменение в Закона за изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), което изисква и органите на местно
самоуправление – Общинските съвети – да обсъдят и приемат съответните промени в утвърждаваните
от тях наредби в съответствие с чл.1, ал.2 от същия закон.
В настоящия доклад Ви представям промяната в закона, което намира отражение и в
предлагания проект за изменение и допълнение на наредбата. Следвайки текста на закона то е
следното:
1.Променен е срокът за изготвяне на удостоверенията за данъчни оценки, като от 14-дневен е намален
на 5-дневен.
II. Съгласно чл. 17 на Закона за социалното подпомагане, „социалните услуги се предоставят
срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне“. В община Провадия е
разкрити социални услуги за лица „Защитено жилище“ и Център за настаняване от семеен тип за хора
с увреждания, чиито потребители са навършили 18 години и дължат такса за ползване на социалната
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услуга, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, приета
с решение на Министерски съвет.
III. Цените за ползването на базата за гости на община Провадия не са променяни от 2009
година. Междувременно цените на електроенергията, водата и консумативите за поддръжка на базата
непрекъснато растат, оборудването се амортизира и се нуждае от подмяна.
2.Цели, които се поставят:
2.1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно равнище със
законовите промени.
2.2. Създаване на възможност за влизане в сила на нормативния акт и утвърждаване на ясни и
точни изисквания към всички данъчно задължени лица, в т.ч. и към лицата, ползващи социални услуги
в Община Провадия.
2.3.Привеждане в съответствие на цените за ползване на базата за гости в Община Провадия с
разходите, необходими за поддръжката й.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията и допълненията
на Наредбата:
Промените в Наредбата не изискват влагане на допълнителни финансови средства и няма да
повлияят отрицателно на бюджета на общината.
4.Очаквани резултати от промяната, включително и финансови, ако има такива:
4.1.От направения предварителен анализ на база издадени удостоверения за данъчни оценки
през 2015 г. след предлаганата промяна се очаква увеличение на приходите от извършване на този вид
услуга с около 13 500 лв.
4.2.Постъпленията от таксите на лицата, ползващи социални услуги в община Провадия, ще
обезпечат част от единния разходен стандарт за делегираната от държавата дейност в социалната
сфера.
4.3.Постъпленията от цените за ползване на базата за гости на община Провадия ще допринесат
за поетапното й модернизиране и подмяната на оборудването, както и за покриване на част от
разходите й за електроенергия, вода и консумативи.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.
Предлаганите на вашето внимание промяна в посочената наредба са в съответствие със
законовите изменения.
Настоящият доклад и проектът за изменение и допълнение „Наредба №8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“ са
публикувани на интернет страницата на община Провадия в 30–дневния срок по чл.26, ал.2 от Закон за
нормативните актове, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят становища
и направят предложения по проекта.
Предлагам, след обсъждане и запознаване с изразените становища и предложения по проекта,
Общинският съвет – Провадия да приеме следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21,ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.9
от Закон за местните данъци и такси, чл.17 от Закона за социалното подпомагане и във вр. чл.8 от
Закон за нормативните актове, Общинският съвет Провадия:
1. Приема изменения и допълнения в „Наредба №8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“ , както следва:
1.1. В Приложение №1/към чл.53/ в раздел „Услуги по Местни данъци и такси:
1.израза „обикновена – до 14 дни; 6.00 лв.“ се заличава;
2.думата „бърза“ се заменя с „обикновена“.
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1.2. Чл.27а/нов/“Такси за социални услуги, делегирани от държавата дейности,
заплащат лица, навършили 18 години, съгласно Тарифа за таксите за социалните
услуги, финансирани от държавния бюджет, приета с Решение на Министерски
съвет.“
1.3. В Приложение №1/към чл.53/ в раздел „Други услуги“ :
003.Нощувка в базата за гости на Община Провадия
- в апартамент:
Летен сезон – 50 лв.
Зимен сезон – 70 лв.
- в стая с две легла:
Летен сезон – 12 лв. на легло
Зимен сезон – 18 лв. на легло
-двойна стая за самостоятелно ползване:
Летен сезон – 20 лв.
Зимен сезон – 30 лв.
003.2. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ Предоставяне на зала и
оборудване в базата за гости на Община Провадия за организиране на тържества,
детски партита, рождени дни и др.
Летен сезон – 100 лв./ден и 150 лв. депозит за посуда
Зимен сезон – 120 лв./ден и 150 лв. депозит за посуда
Предоставяне на зала в базата за гости на Община Провадия за организиране на
културни събития, работни срещи, събрания, семинари, обучения, презентации и други
събития от подобен характер
Летен сезон – 25 лв./ден
Зимен сезон – 45 лв./ден
003.3. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ Наемане на пълния капацитет (с
изключение на апартаментите) в базата за гости на Община Провадия
Летен сезон – 120 лв. на ден
Зимен сезон – 160 лв. на ден
Продължителността на сезоните се определя от смяната на лятното и зимното часово
време
2.Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2017 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Вносител:………/п/……………...............
Кмет на община: /инж. Филчо Филев/
Съгласувал:……п/…………………..
Росица Илиева – старши юрисконсулт
Изготвили:………/п/……………………
Р.Пиринлиева и Пл.Трифонова

3

