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Д О К Л А Д
от Анатоли Стоянов Атанасов –
Заместник - кмет на община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет
Провадия проект за 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,
Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), предвижда възможността на
съответния Общински съвет да определя цени на услуги, извършване на физически и
юридически лица, извън кръга на услугите, посочени в ЗМДТ за които задължително се
определят такси.
Като се е съобразил с това и като е взел предвид големия и разнообразен брой
услуги, извършвани от администрацията, в наредбата за определяне и администри ране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия (чл.53 –
Приложение № 1), Общинският съвет Провадия е определил видовете услуги и цени за
тях.
Наредбата е отворен акт и търпи изменения и допълнения в зависимост от
възникващите изменения и потребности в социално икономическата обстановка.
Точно от този тип е изменението, утвърдено с „Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за
правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
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кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфрастуктура”
съгласно чл.36, ал.2 на която „Допуска се окачване на електронни съобщителни
устройства и съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично осветление, в
случай че захранващите проводници са монтирани вътре в стълба” като в ал.4 на
същия чл.36 е посочено, че това става след „получено предварително съгласие на
собственика на стълбовата линия и сключен договор със собственика”. За да се
пристъпи към изпълнението на изискването за сключване на договор е необходимо,
Общинският съвет, в качеството си на принципал на общинската собственост да
определи цена на предоставянето, на съответните оператори, правото да използват за
своите нужди общинска собственост.
С настоящия доклад Ви представям предложение за допълнение на текста от
наредбата, регламентиращ и определяне на цена за предоставяне на правото и
сключване на договор за окачване на електронни съобщителни устройства и
съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично осветление.
Като предоставям за обсъждане настоящия проект, предлагам на Общинския
съвет – Провадия да утвърди неговото приемане, поради следните
Мотиви: 1. Значимостта на предоставяното право, както за операторите,
предоставящи електронни услуги, така и и за голяма част от населението на града и
общината.
2. Възможноста за регламентиране и реализиране на определени финансови
средства, чрез предоставяне ползването на общинска собственост.
Изложените мотиви дават основание да предложа за обсъждане настоящия
проект. Считам, че предлаганият проект за допълнение е в съответствие с действащото законодателство в Република България и урежда отношения, предвидени за
за уреждане в нормативен акт от по-висок ранг (Закон за местните данъци и такси –
чл.6, ал.2).
Настоящият доклад и проектът за допълнение на „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 14 –
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, вр. чл.6, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.8 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет Провадия:
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1. Приема допълнения в „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”
както следва:
§.1. Създава в Приложение № 1 към чл.53, раздел „Технически услуги” нова
точка № 042 със следния текст:
„предоставяне на правото за
окачване на електронни съобщителни
устройства и съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично
осветление” - 0.70 лв/на стълб/на месец.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Срок: 01.12.2013 г. и постоянен.

Отг. Кмет на община.

ВНАСЯ: ............... ............................
/ Анатоли Атанасов /
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