ОБЯВЛЕНИЕ
Община Банско, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, съгласно
който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации
с гражданите и юридическите лица,
ОБЯВЯВА
публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на
територията на Община Банско
МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на
община Банско
1. Причини и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата.
Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и права на територията на Община Банско е приета с Решение № 300 от Протокол
№ 20/29.12.2020г., изменена и допълнена с Решение № 386 от Протокол № 26/31.05.2021 г. на
Общински съвет – Банско, като същата е съобразена със законовите разпоредби на
нормативните актове от по-висока степен.
Предложението от страна на Общинска Администрация - Банско за приемане на проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско е продиктувано
от нормативно определеното задължение за привеждане на Наредбата и услугите,
предоставяни от Общината, в съответствие с тези, които са изброени в Регистъра на услугите
в Интегрираната информационна система на Държавната Администрация. Така се постига
изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за Административния регистър и
хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички
общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на електронно
управление. В изпълнение на тези изисквания, административните услуги, предоставяни от
Община Банско, са приведени в съответствие с Регистъра на услугите, чрез уеднаквяване на
наименованията и съдържанието им. Взети са предвид практиката и структурата на
Община Банско и е определен реда и срока на събиране на таксите и цените на
нововъведените услуги. Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите,
посочени в чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и цели възстановяване на пълните
разходи за извършване на услугата. В по-голямата си част стойностите на услугите се
запазват. Друга част са завишени, поради промяна на средствата, необходими за
предоставянето им, обхвата на работата и необходимото време за изпълнение на съответната
административна услуга.
Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които
уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с
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местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните
административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от
по-висока степен.
2. Цели, които се поставят:
Чрез предлаганите промени се цели уеднаквяването на нормативната уредба с
действащите в Република България нормативни актове от по-висока степен, постигане на
ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на
административни услуги, както и тяхното по-добро систематично подреждане.
Проектът на Наредбата цели актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в
Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната
администрация с обявените от Община Банско административни услуги. Чрез това
уеднаквяване се постига изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за
Административния регистър, което е предпоставка за въвеждането на електронно
управление. Последното, от своя страна, е в услуга на гражданите и представителите на
бизнеса.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията на Наредбата не се изисква финансов
ресурс от страна на общината.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Изменението на Наредбата ще
допринесе за уеднаквяване на нормативната уредба, с нормативните актове от по-висока
степен; подобряване качеството на обслужване на гражданите и представителите на
бизнеса от Община Банско и страната и регулиране законосъобразното прилагане на Закона
за местните данъци и такси в Община Банско; осъществяване на по-добри резултати и повисок контрол върху администрирането на цените на услугите на територията на общината;
разширяване обхвата на услугите, които Община Банско предоставя на граждани и
представители на бизнеса; наличие на ясни правила за предоставяне на услугите и събиране
на таксите, което да улесни гражданите на Община Банско и да осигури по-ефективно
изпълнение на приходната част на общинския бюджет.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на горецитираната наредба е
разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община
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Банско е изработен при спазване изискванията на чл.26, ал.2 и чл.28, ал.1 и 2 от Закона за
нормативните актове.
На основание чл. 26, ал. 2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с
чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет
страницата на общината, Община Банско приема предложения и становища относно
Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
Община Банско на е-mail: obabansko@dir.bg и obabansko@bansko.bg
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