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Проект! 
 

Н А Р Е Д Б А  
 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Брусарци  

 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Брусарци чрез 

настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища по проекта на Наредбата и мотивите към него.  Това може да стане във 
всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в „Центъра за услуги и информация на 
граждани” в сградата на Община Брусарци или на e-mail адрес: brusartsi@data.bg или 
brusartsi_adm@abv.bg 

 
МОТИВИ 
 
Действащата към настоящия момент Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци е изменяна и допълвана от 
Общински съвет – Брусарци преди влезлите в сила последни промени в Закона за местните данъци и 
такси. 

 
І. Причини, които налагат измененията и допълненията на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Брусарци. 

   Измененията и допълненията на настоящата наредба се налагат поради изменението в 
Закона за местните данъци и такси (изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013г., в сила от 01.01.2014г.) и 
необходимостта от актуализиране на Наредбата, от гледна точка на действащото към момента 
законодателство, както и в изпълнение на реш. № 108/25.02.2014г. на Административен съд – 
Монтана. 

 
ІІ. Цели, които се поставят  
С настоящия проект се предлага прецезиране на някои текстове от наредбата с цел тяхното 

съответствие със закона. 
Относно измененията в такса битови отпадъци се цели таксата да се заплаща в размер, 

съответстващ на вида и обема на предоставяните от общината услуги, както и да е съобразена с 
основните принципи в ЗМДТ. Принципът представлява финансов стимул, както за лицата да 
намалят количеството на генерирани отпадъци, така и за общините да оптимизират разходите по 
събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. 

Относно останалите изменения и допълнения целта е да се отстранят пропуските и 
неточностите с други действащи нормативни актове.  

 
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на настоящия проект 

на Наредба 
Предложените промени на настоящата наредба няма да доведат до необходимост от 

допълнителни финансови средства от страна на общината. 
 
ІV.  Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите 
Очакваните резултати от настоящия проект на наредбата е по реалистичното и 

законосъобразно формиране на такса битови отпадъци, намаляване на количеството на генерирани 
отпадъци и опазването на околната среда. И не на последно място да се подобри работата по 
административното обслужване на гражданите. 

 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Така предложеният проект на Наредба не противоречи на Европейското законодателство. 


