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Публикувани на 06.12.2012г. четвъртък
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община
Търговище приема предложения и становища относно Проекта за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Търговище на e-mail:
obsthina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община
Търговище на адрес : гр. Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.
С настоящите мотиви предлагаме изменения и допълнения в три области в цитираната
Наредба, а именно:
1. Освобождаване на определена категория лица пълно и частично от заплащане на
такса битови отпадъци,
2. Създаване на нова услуга, издаване на акт за узаконяване и заплащане на съответна
такса.
3. Откриване на нови услуги в Раздел VІІ „Траурни услуги” и „Такси”
1.Причини, които налагат приемането:
1.1. С оглед обществено значимата дейност, която осъществяват молитвените домове
предлагаме тази категория юридически лица да бъдат освободени 100% от заплащане
на такса за битови отпадъци, а не както са в момента - освободени частично (50%) от
заплащане на таксата.
За да подпомогнем и облекчим финансовото положение и да приравним към
другите културни и образователни институции детските градини, детските ясли и
читалищата, предлагаме да бъдат освободени частично (50%) от заплащане на такса за
битови отпадъци.
1.2.Приетите изменения и допълнения в Закона за устройство на територията (ДВ.,
бр.82 от 26.10.2012г. в сила от 26.11.2012г.) налагат да се извършат допълнения в
Наредбата, като съгласно изискванията на новите разпоредби - § 127, ал.2 от ПЗР на
ЗИДЗУТ, Общините следва да предоставят нова услуга - издаване на акт за
узаконяване.
1.3.Във връзка желанията на гражданите за избор на гробно място, както и поставените

въпроси от граждани за осигуряване на възможност от Общинско мероприятие
„Обредни домове и зали” да предлагат почистване на гробно място не само

еднократно, но и абонаментно, осигуряването на подготвени гробове и освежаване на
паметниците на покойниците, предлагаме напълно нови услуги в Наредбата.
2. Целите, които се поставят:
Да се приведат в съответствие с настъпилите промени в Закона за устройство на
територията разпоредбите на горепосочената Наредба, да подпомогнем и облекчим
финансовото положение и приравняването им към другите културни и образователни
институции детски градини, детски ясли и читалища, да задоволим исканията на
гражданите по поставените от тях въпроси, относно предоставянето на услуги в
гробищните паркове в Община Търговище.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- гарантиране по-висока ефективност и удовлетвореност на предоставяните услуги.
- минимално увеличение на прихода
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на
община Търговище е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с
правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта
за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока
йерархия и на европейското законодателство.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме следния
П Р О Е К Т НА Р Е Ш Е Н И Е:
&1
ГЛАВА ВТОРА, МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ І, Такса за битови
отпадъци
В чл. 20а.
т.5. се отменя
В чл.20а се създават нови т. 8, т.9 и т.10
т.8 детски градини
т.9 детски ясли
т.10 читалища
В чл. 20в. След думите „спортни зали и съоръжения” се поставя запетая и се допълва следния
текст: „законно регистрираните вероизповедания в страната – за молитвените домове”.

&2

РАЗДЕЛ V
Такси за технически услуги

В чл.39 към т.22 графа „административна такса” се допълва „за строежи шеста
категория – 50 лв.”
В чл.39 се допълва с нова т. „50” –„издаване на акт за узаконяване”, при такса от
100 лв. и срок за издаване 7 дни след съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен
проект.
&3
РАЗДЕЛ VII1 , Обредни дейности
ТРАУРНИ УСЛУГИ

т.12 придобива следния вид:
т.12.1. еднократно почистване на гробно място-10.00лв
т.12.2. абонаментно почистване на гробно място за 3 месеца-25.00лв.
т.12.3. абонаментно почистване на гробно място за 6 месеца-45.00лв.
т.12.4. абонаментно почистване на гробно място за 1 година-75.00лв.
Създава се нова т.21
т.21. Избор на гробно място-цената на стандартна услуга плюс
200 лв.
Създава се нова т.22
т.22 Подготвяне на гробно място:
т.22.1. почистване на гробно място от дънер и корени-70.00лв.
т.22.2. почистване от бръшлян, храсти и друга трайна растителност-25.00лв.
Създава се нова т.23
т.23 Подравняване на гробно място-10.00лв.
Създава се нова т.24
т.24. Освежаване на паметник-8.00лв.
Създава се нова т.25
т.25. За придадени по регулация маломерни гробни места-съответната част от
таксата, определена за гробно място.
Създава се нова т.26
т.26. За заравяне в обща яма на абортни плодове, крайници и др.човешки
останки, доставени от болнични заведения в специални контейнери - стойност
10.00лева на 1 брой контейнер
Създава се нова т.27
т.27. Фирми работещи в Гробищния парк-каменоделци- стойност 20.00 лева
Създава се нова т.28
т28. Религиозни ритуали в зала – стойност 20.00 лева
Създава се нова т.29
т.29 Други фирми, ползващи гробищен парк – стойност 30.00 лева
След “Услуги радостни ритуали” и след “ТАКСИ” в таблицата,
третата
колона текста “цена с ДДС” се заменя с текста
“стойност”.
В същата таблица т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 се отменят.

Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 01.01.2013г.

