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ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина 

Ботевград. 

 

Наредбата на ОбС - Ботевград за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на oбщина Ботевград, определя таксите и цените на услугите с 

местно значение, които Общинската администрация събира при обслужването на гражданите на 

територията на общината. С оглед необходимостта от предоставяне на нови административни 

услуги предлагам на вниманието на Общински съвет – Ботевград обсъждането и вземането на 

решение по изменение и допълнение на действащата Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград. 

  

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград. 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - 

Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основни причини, които налагат 

приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Ботевград са следните: 

- към настоящия момент наредбата не урежда условията, реда и таксата за ползване на 

еднотипни клетки поставени от Община Ботевград за складиране на дървен материал, 

разположени на терени общинска собственост. 

 

2. Цели, които се поставят.  

Целта на предлаганото изменение е следната: 

- уреждане на условията, реда и таксата за ползване на еднотипни клетки поставени от 

Община Ботевград за складиране на дървен материал, разположени на терени общинска 

собственост. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

 

mailto:obshtina@botevgrad.org,%20www.botevgrad.bg


 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания 

проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата 

се свеждат до постигане на целите, заложени в социалната програма на Община Ботевград. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е 

изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на 

европейското законодателство. в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската 

харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ       /П/* 

Кмет на община Ботевград 

 

 

*/П/ заличаването на данни в доклада е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни. 


