Изх. № РД 0700-94/ 11.04.2017 г.

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 на Наредба №8 за опре де ляне и администриране на ме стните такси и це ни на
услуги на територията на община Провадия, приета с Решение №4-40 по Протокол
№4/12.02.2008 г., изм.и доп.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
1.Причини, налагащи приемане на изменения на подзаконовия нормативен акт:
1.1.В деловодството на общинска администрация Провадия постъпи писмо от председателя на
ОбС Провадия, с приложен към него Протест от прокурор от Окръжна прокуратура с
№1237/23.03.2017 г. срещу разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и 5, чл.46, ал.4, т.6 и §4.1. от Наредба №8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия.
В изпълнение на указания на Върховна административна прокуратура, Окръжна прокуратура е
извършила проверка по реда на надзора за законност спрямо разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и 5, чл.46,
ал.4, т.6 и §4.1. от приетата с Решение №4-40 по Протокол №4/12.02.2008 г., изм. и доп.Наредба №8 за
определяне и администриране на местн ите такси и цени на услуги на територията на община
Провадия и е установено несъответствие с разпоредби на нормативен акт от по-висока степен.
Относно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 и т.5: Цитираната разпоредба предвижда, че размерът на
местните такси и цени на услуги се определят при спазване освен на законоустановените, но и на
следните два принципа:
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„4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
5.насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги“
Видно е, че с установяването на още два принципа е надхвърлена законовата рамка и недопустимо е
разширен кръга на принципите, които законът изисква да бъдат спазени при определяне на размера на
местните такси и цени на услуги.
Относно разпоредбата на чл.46, ал.4, т.6: Разпоредбата е в противоречие с чл.175, ал.2 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност. Действително разпоредбата на чл.46, ал.2, т.6 е била в
съответствие с разпоредбите на ЗВМД, но в редакцията му до 18.02.2016 г. Законовата норма е
императивна и подлежи на стриктно тълкуване, т.к. въвежда изключение. Разширяване на приложното
й поле е недопустимо.
Относно разпоредбата на §4.1. от ПЗР: Съгласно тази разпоредба се отказва извършването на
определени видове услуги на лица, имащи задължения, произтичащи от наеми на общински имоти,
годишни такси за търговия с тютюневи изделия, продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни
напитки, местни данъци и такси, и глоби по влезли в сила наказателни постановления. Разпоредбата
ограничава възможността на физически и юридически лица да се възползват от предоставяните от
Община Провадия услуги.
1.2.В деловодството на общинска администрация Провадия постъпи молба от „таксиметрови
превози гр.Провадия“, подписана от 13 физически лица, с вх.№РД9100-431/15.03.2017 г., с която се
иска намаляване цената на услугата „Издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници“.
Обаче до сега общинска администрация не изискваше заплащане на 2 бр. стикери от същите
ползватели на услугите.
2.Цели, които се поставят:
2.1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно равнище със
законовите промени.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията и допълненията
на Наредбата:
Промените в Наредбата не изискват влагане на допълнителни финансови средства.
4.Очаквани резултати от промяната, включително и финансови, ако има такива:
4.1.От направения предварителен анализ на база издадени разрешения през 2016 г. след
предлаганата промяна се очаква намаление на приходите от извършване на този вид услуга с около
520 лв.
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 и във вр. чл.8 от Закон за нормативните актове, Общинският
съвет Провадия:
1. Приема изменения и допълнения в Наредба №8 за определяне и админист риране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия , както следва:
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1.1.Отменя чл.4, ал.1 т.4;
1.2.Отменя чл.4, ал.1 т.5;
1.3.Отменя чл.46, ал.4, т.6;
1.4.Създава нова ал.7: “кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект“.
1.5.Отменя §4.1. от ПЗР.
1.5. В Приложение №1/към чл.53/ в раздел „Стопански услуги“:
1.5.1.В т.009 числото „90“ се заменя с числото „20“
1.5.2.Създава нова т.009Б: „Издаване на два броя холограмни стикери за таксиметров
автомобил – 30 лв.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Вносител:………/п/……………...............
Кмет на община: /инж. Филчо Филев/
Съгласувал:…………/п/……………..
Адв.Вичо Вичев
Изготвил:…………/п/…………………
Пл.Трифонова
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