
МОТИВИ 
 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември. 

 
(Съгласно чл.26, ал. 2 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове) 

 
1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 
подзаконовия нормативен акт: 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Септември е приета от Общински съвет – Септември.  
С Проекта се предлага изменение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Септември на основание 
ЗИДЗМДТ, обнародван в ДВ.105 от 19.12.2014 г. с който е изменен и допълнен Закона за 
местните данъци и такси и предвижда прецизиране на сроковете за съобщаване и плащане 
на както на данъците така и на местните такси определени със ЗМДТ, както и сроковете в 
които могат да се ползват преференции. 
Предвид на гореизложеното, смятам, че промяната на Наредбата е наложителна. 
2. Цели които се поставят: 
Целите ми като вносител на този проект са: 
- актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Септември и нейното синхронизиране с 
настъпилите законови промени; 
- постигането на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането 
на дължимите такси; 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Проектът за изменение Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Септември  не изисква нови финансови или 
други средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са: 
- облекчаване на лицата – задължени за плащане на такса  битови отпадъци. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на ЗМДТ, поради което, съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения Закон с правото на 
Европейския съюз. 
В 14 дневен срок от публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Септември на интернет страницата на община Септември 
заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища на е-
mail: municipality@septemvri.org  
 
ВНОСИТЕЛ: 
ПЕТЪР БОШЕВ 
Кмет на община Септември 

 
 



 
 
                                                                                                     ПРОЕКТ! 

                                                                                                                               
За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Септември : 
 

 
В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
„ал.2 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.15 в съответния район, както 
и честотата сметоизвозване се определят със заповед на кмета  на общината  и се обявяват 
публично до 31 октомври на предходната година.” 
 
В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 
„ал.2 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
На предплатилите в срок до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.” 
 
В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 24: 
“§ 24. (нов, с решение №……г.) Промените в наредбата влизат в сила с  Решение № …… от 
………….2015 г. на ОБС гр.Септември. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
ПЕТЪР БОШЕВ 
Кмет на община Септември 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


