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от инж. Филчо Кръстев Филев Кмет на община Провадия
ОТНОСНО: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет
Провадия на проект за изменение на „Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия“
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ
Причините, налагащи изменение и допълнение на „Наредба № 8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Провадия“ са във връзка с изпълнение на препоръки по проект на одитен
доклад № 0200006213 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
на община Провадия за периода от 01.01.2012г до 30.06.2013г, Заповед
№ 805 от 11.04.2014г., както и промени в законодателството, имащи отношения към
частта от наредбата, свързана с цени на предлаганите услуги.
Във връзка с разпоредбите на чл. 181, ал.2 от Закона за устройство на
територията и на основание чл. 3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ, при незавършено
строителство, по искане от Възложителя, общинска администрация удостоверява
степента на завършеност на строежа.
Изискванията на Закона за устройство на територията, когато титулярът,
вписан в Разрешение за строеж е загубил качеството си на „Възложител“ по смисъла
на чл. 148, ал.4 и чл. 161, ал.1, е издаване на заповед за смяна на титуляра в
разрешението за строеж.
Приет е нов Закон за туризма от 26.03.2013г, като съгласно чл. 116, ал.4 има
нови изисквания, относно подаването на информация от лицата, извършващи
хотелиерство, като справките-декларации се подават в съответната община по
електронен път.
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Предлаганите на Вашето внимание промени в „Наредба № 8 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Провадия“ са в съответствие с действащите законови разпоредби /в т.ч. и изменения/.
Като предоставям за обсъждане настоящия проект, предлагаме на Общинския
съвет Провадия да утвърди неговото приемане, поради следните
Мотиви:
1. Изпълнение на препоръки по проект на одитен доклад № 0200006213
2. Привеждане в съответствие на действащата нормативна база със
законовите промени
Настоящият доклад и проектът за изменение и 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 14дневния срок по чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, като е представена
възможност на заинтересованите лица да изразят становище и направят предложения
по проекта.
Предлагам, след обсъждане и запознаване с изразените становища и
предложения по проекта, Общинския съвет – Провадия да приеме следния проект за
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.6, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ), 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. В Раздел VI. Такси за технически услуги
§1.1. Създава нова точка 11, към чл.37 със следния текст:
- „ Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж- 30.00лв
§1.2. Създава нова точка 12, към чл.37 със следния текст:
- „Издаване на Заповед за промяна на титуляра в разрешението за строеж –
50% от таксата по т.8; т.9 и т.10
§2. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „Стопански услуги“
§2.1. Текстът и цената на услуга № 007 се променя и добива следния вид:
Справка – декларация по чл. 116, ал.4 от Закона за туризма - безплатна
§3. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „Технически услуги“
§3.1. Текстът на услуга № 023 се променя и добива следния вид:
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
- за физически лица - 30.00 лева
- за юридически лица и еднолични търговци – 100.00 лева
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§4. В Приложение № 1 /към чл. 53/ - „Списък на видовете услуги и цени за тях“,
раздел „ Други услуги“
§4.1. В цена на услуга № 005 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.2. В цена на услуга № 006 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.3. В цена на услуга № 007 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.4. В цена на услуга № 008 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.5. В цена на услуга № 009 числото 3.00лв./час се заменя с 4.00лв./час
§4.6. В цена на услуга № 011 числото 30.00лева се заменя с 40.00лева
§4.6.1. В цена на услуга № 011.1 числата 30.00лева/час + 20 лв. трансп. разходи
се заменят с 40.00лева/час + 0.80лв/км. трансп. разходи
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Провадия.
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