ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и
доп. с Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04
г.;215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.;755/24.11.05 г.;
786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06 г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/ 21.12.2006 г.;
1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/ 22.03.2007 г. ; 1473/ 28.06.2007г.; 94/
14.02.2008 г.; 133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№ 4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с
Реш.№ 204/ 05.06.2008 г.; Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966
от 10.05.2010год. изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново обсъждане в
частта на чл.14, ал.3 от областния управител на Област Сливен със Заповед № РД- 1116-14/16.02.2009 г.;изм. и доп. с Реш. № 460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. №
744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№ 766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010 год.;
изм. с Реш.№ 952/12.08.2010год.;изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм. с Реш.
№1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.; доп. с Реш. №1330/07.07.2011
год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. № 246/31.05.2012год.; доп. с Реш.
№382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. № 477/28.11.2012 год. и изм. и доп. с Реш.
№525/14.12.2012год. и Реш. №562/30.01.2013год.; Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год.;
доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с
Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014год., в сила от
01.10.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. №
1508/27.11.2014 год., изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 1670/26.03.2015
год., изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш. № 258/30.06.2016 год., изм. с
Реш. № 259/30.06.2016 год.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, е обосновано от множеството
настъпили промени в законодателството на Република България. За привеждането на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, в съответствие с нормативните
актове е необходимо да бъдат предприети необходимите действия, като бъдат
изменени, допълнени или отменени част от действащите правни норми от цитираната
наредба. В мотивите към предложението подробно е обоснована необходимостта от
приемане на нови, изменени или допълнени текстове, както и отмяната на други, които
са неприложими.

С предлаганите промени на наредбата, изпълняваме и влязъл в сила акт
на Общински съвет – Сливен, с който е приета Наредба за условията и реда за платено и
безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на
Община Сливен, според разпоредбите на която следва общинския съвет да определи и
приеме цените на услуги за платено почасово паркиране.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с
чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
§ 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към
предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен, прилагам следните мотиви – отговарящи на
изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.
Причините, която налага приемането на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, са множеството изменения в
нормативната уредба, които не са отразени в предходни изменения и допълнения на
наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен
За привеждането на НОАМТЦУППТОС в съответствие с нормативните актове е
необходимо да бъдат предприети необходимите действия за промяна на чл. 55, ал.1 от
НОАМТЦУППТОС, като се отменят вече отпаднали правни норми от актове с по-висок
ранг. Съгласно действащата Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти“ понятието „тарифа на корен” е
отпаднало.Издаване на пропуски за товаро-разтоварна дейност. Услугата е относима
към въвеждането на режим за платено паркиране в ЦГЧ, именно това обуславя
създаването на нова т.74 към ал. 1 на чл. 55 от Наредбата. В т. 50 от цитирания член
отпада съгласуването на специализиран превоз, тъй като услугата се предоставя от ИА
„Автомобилна администрация”. В т. 64 е открито несъответствие със Закона за достъп
до обществена информация, а именно тарифата за предоставяне на достъп се определя
със заповед на министъра на финансите.
От 01.04.2016 г., с приемането на нова структура на общинската администрация е
променено наименованието на дирекцията, която администрира ЗМДТ, е с променено
наименование. Думите „Местни приходи” следва да се заменят с думите „Местни
данъци и такси”. Въвежда се нова цена за предоставяне на експресна административна
услуга (до 24 часа). Измененията в чл. 17, ал. 2 се обосновават от промяната на ЗМДТ, в
който отпадна разпоредбата за начална дата на плащане текущи задължения. За
ползване правото на отстъпка в размер на 5%, единственото условие, е задължението, за
цялата година, да е платено до 30 април.
Създаването на нова ал. 6 в чл. 47 е продиктувано от факта, че в ЗМДТ и в
действащата към момента наредба, не е разписан ред за закриване партида на

собственик за декларирано куче, както и определяне на дължимите такси, във връзка
със закриване на партидата.
В Глава Трета от Наредбата „Цени на неуредени със закон услуги и права,
оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица” се предлагат
няколко изменения. Актуализира се таксата за сключване на граждански брак през
делничните дни във връзка с увеличаване на общите разходи, необходими за
осигуряване на ритуала. Практиката показва, че независимо дали брака се извършва без
ритуал се използва ритуалната зала, за която има разходи за консумативи, от което се
налага и въвеждането на нова такса за сключване на граждански брак без ритуал в
ритуална зала.
Във връзка с приключващия цялостен ремонт и оборудване на зала „Сливен“
възниква необходимостта от въвеждане на цени за ползване на различни части на
залата. Предвид мощностите на отоплението, вентилацията, климатизацията,
осветлението и озвучаването концертната зала генерира множество разходи. Освен това
в разходите трябва да се вземат предвид и почистването, персонала, консумацията на
вода и други текущи разходи и консумативи.
Промяната на цените на услугите, предлагани от Регионален исторически музей се
налага във връзка с общата актуализация на съществуващите цени на услуги. Такава не
е извършвана от 2011 г. насам. Допълват се нови услуги, с които се обогатяват
дейностите в музея.
Цените на билетите на концертите на Симфоничен оркестър и Ансамбъл за
народни песни и танци, се сформират като се имат предвид разходите за наеми на зали,
отопление, осветление, озвучаване, продажба каси, рекламни материали и хонорари на
гостуващи изпълнители и с оглед на това, че не са актуализирани от 2011 г. насам.
Важен мотив е и въвеждането на оздравителния план на Община Сливен и
съкращаването на разходите на двата института.
Актуализацията на цените на услугите, предлагани от крепостта „Туида“, е
свързана с наблюдаваните тенденции в посещенията и различните видове услуги, както
и с необходимостта от повишаване на атрактивността на крепостта за туристически
посещения и повишаване на приходите с оглед на извършваните разходи.
2.Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящия проект на Наредба изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, е да бъде синхронизиран
нормативен акт от местно значение, с националното законодателство и да се
актуализира нормативната база на община Сливен.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни
средства.
4.Очаквани резултати
Очакваните резултати от предлаганата промяна са привеждане на нормативните
актове на община Сливен с действащото законодателство, актуализиране размера на
таксите и стойността на цените на услугите и предоставяне на права.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен, не противоречи на норми от по-висока
йерархия и на европейското законодателство.
Вносител:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
§ 1. В чл. 16, ал. 5, думите „Местни приходи” се заменят с „Местни данъци и такси”.
§ 2. В чл. 17, ал. 2, се изменя така:
„На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 3. В чл. 39, ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 40, т. 25 след израза „5,00 лева“ се добавя текста: „за всеки имот”.
§ 5. В чл. 44а, ал. 1 се изменя така:
„Срокът за извършване на административните услуги е 7/седем/ работни дни. Срокът
започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с
документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът
изтича в края на работното време на последния ден от срока.”
§ 6. В чл. 44а, ал. 2 се изменя така:
„Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал.1 започва
да тече от датата на отстраняване на непълнотите и нередовностите.”
§ 7. В чл.44а, ал. 3 се изменя:
„За извършване на експресна услуга до 24 часа - таксата се заплаща със 100 %
увеличение.”
§ 8. В чл. 47, се създава нова алинея 6 със следния текст:
„Партида на декларирано куче се закрива след подаване в Община Сливен на заявление от
собственика на кучето. Такса за притежаване на куче не се дължи от месеца, следващ
месеца през който е подадено заявлението.”
§ 9. В чл. 55, ал.1, т. 43 се изменя:
„За ползванията от самозалесени земеделски земи общинска собственост и на дървесна
растителност в урбанизираните територии на Общината се определят цени и услуги на
1куб.м. добита дървесина, както следва:”
§ 10. В чл. 55, ал.1, т. 48 и т. 50 се отменят.
§ 11. В чл. 55, ал.1, т. 57 се изменя по следния начин:
1. В буква а/ „Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала - 70,00 лв.”
2. Създава се нова буква д), със следното съдържание: „Сключване на граждански
брак през делничен ден (без ритуал) – 20,00 лв.”
§ 12. В чл. 55, ал.1, т. 64 се отменя.
§ 13. В чл. 55, ал.1, т. 65 се добавя нова буква „д” със следното съдържание:
„Използване на зала „Сливен“:
А) концертна зала /с включено озвучаване и художествено осветление/:
В периода 01.11. – 30.03.:
250 лв. + 50 лв. на час за електроенергия или:
За мероприятие с продължителност 1 час – 300 лв., за мероприятие с продължителност 8
часа – 650 лв.
В периода 01.04. – 31.10.:
140 лв. + 50 лв. на час за електроенергия или:
За мероприятие с продължителност 1 час – 190 лв., за мероприятие с продължителност 8
часа – 540 лв.
Б) Горно фоайе /без концертна зала и озвучаване/:
В периода 01.11. – 30.03. – 150 лв. на час

В периода 01.04. – 31.10. – 100 лв. на час
В) Долно фоайе /без концертна зала и озвучаване/:
В периода 01.11. – 30.03. – 150 лв. на час
В периода 01.04. – 31.10. – 100 лв. на час”
§ 14. В чл. 55, ал.1, т. 73, става т.72
§ 15. В чл. 55, ал.1 се създава нова точка 73 със следното съдържание::
„За полагане на кабел в проходим общински колектор се заплаща годишна цена на линеен
метър в размер на 0,15 лв без ДДС, но не по-малко от 50 лв.”
§ 16. В чл. 55, ал.1 се създава нова точка 74 със следното съдържание:
„За паркиране на МПС в зона за платено паркиране: /лв/
1. Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба) за блокиране на
24.00
колелата на МПС, което е в нарушение на режима на паркиране.
2. Принудително репатриране на МПС
2.1.Принудително репатриране на МПС, което е в нарушение режима на
паркиране или правилата на движение.

48.00

2.2.

При започнато преместване /репатриране/ на неправилно паркирано
МПС и собственикът му се яви на място с желание да го освободи
3. Съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг:

24.00

3.1.До 1 час след репатрирането

4.00

3.2.За всеки започнат час след първия

4,00

4. Цени на услуги за ползване на терени за паркиране:
4.1.Паркиране в зона за платено паркиране „Синя зона” - за 1 бр./час

1.00

4.2.„Служебен абонамент”
– за един автомобил за един месец
– за един автомобил за 6 месеца – 5 % отстъпка
– за един автомобил за една година – 10 % отстъпка

150.00
855.00
1620.00

4.3.Абонамент за паркиране в „Синя зона” без специално обозначено място:
- за един автомобил за един месец
80.00
4.4.Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”- месечно
– за един автомобил
12.00
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
24.00
– за всеки следващ автомобил– троен размер
36.00
4.5.Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”-годишно
– за един автомобил
105.00
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
210.00
– за всеки следващ автомобил– троен размер
315.00”

§ 17. В чл. 55, ал.2, в раздел „Регионален исторически музей” се правят следните
изменения и допълнения:

1. Т.1, т.2 и т. 3 се изменят:
„1. Заснемане на фотофилм на ръкописи - 5,00 лв./стр.
2.Заснемане на фотофилм на архивни документи, старопечатни книги и други - 5,00
лв./стр.
3. Заснемане на портрети
а/ от оригинал - 5,00 лв./бр.
б/ от копие - 4,00 лв./бр.”
2. Т.27 „Цени на входни билети” се изменя и допълва:
„а/ ученици, войници, студенти и пенсионери - 2,00 лв.
б/ възрастни - 3,00 лв.
в/ групови посещения на ученици /над 15 човека/ - 1,00 лв.
г/групови посещения на възрастни /над 15 човека/ - 2,00 лв.”
3. Т. 27А се изменя и допълва:
„а/ за посещение на два музейни обекта:
- ученици, войници , студенти и пенсионери - 3,00 лв.
- възрастни - 5,00 лв.
- групови посещения на ученици /над 15 човека/ на два и повече обекта – 2,00 лв.
- групови посещения на възрастни /над 15 човека/ на два и повече обекта – 5,00 лв.
б/ за посещение на три и повече обекта
- ученици, войници, студенти и пенсионери - 5,00 лв.
- възрастни-7,00 лв.
4. В т. 27А, подточка в/ за групови посещения /над 15 човека/ - 1,00 лв. на човек“ се
отменя.
5. Т. 27Б се изменя: „Цена за беседа на български и чужд език – 10,00 лв.”
6. Създава се нова т. 27В със следния текст: „Цени на семеен билет:
а) за един обект - 7,00 лв.
б) за два и повече обекта - 10,00 лв.”
7. Създава нова точка 27Г със следния текст: „Лица с трайни увреждания и деца под 7годишна възраст посещават безплатно музейните обекти.”
8. Създава се нова т. 36, както следва: „Цена на фотосесия на семейни празници в
музеен обект – 100,00 лв.”
§ 18. В чл. 55, ал.2, раздел „Симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и
танци” се изменя по следния начин:
1. Т 1. се изменя и допълва по следния начин:
„Входни билети за концерти:
а) За музикално-образователни концерти – от 3.00 до 4.00 лв.;
б) За редови концерти – от 5.00 до 8.00 лв.;
в) За гала-концерти и премиери – от 8.00 до 12.00 лв.”
§ 19. В чл. 55, ал.3 т. 1, букви „а” и „б” се изменят:
а/ класна стая - за 1 час - 10,00 лв.

б/ учебен кабинет - за 1 час - 10,00 лв.”
§ 20. В чл. 55, ал.4 се изменя, като т. 72 отпада и добива следния вид:
„За посещение в крепостта „Туида” се определя цена на билети за вход:
- за възрастни - 3,00 лв.
- за ученици, студенти и пенсионери -1,50 лв.
- за деца до 7 години и хора с увреждания -безплатно
- за групови посещения /над 10 човека/ -2,00 лв.
- за групови посещения /над 10 човека – ученици, студенти и пенсионери/

-1,00 лв.

- семейна карта за еднократно посещение - 6,00 лв. /за до 5 членно семейство/
- за беседа на български език - 10,00 лв.
- за беседа на чужд език - 10,00 лв.
- аниматорска беседа на български и чужд език – 10,00 лв.
- за аудиогид - 4 лв/човек и депозит 10 лв.
- за разполагане на временни изложби - 50,00 лв./за ден
- за сценични изяви - 150,00 лв. за събитие /без ограничение във времето/
/за събития, в които общината не е партньор/
- за стрелба с лък - 3,00 лв. /за 10 минути/
5,00 лв. /за 20 минути/
12,00 лв. /за 60 минути/
- за ползване на средновековен костюм - 3,00 лв. за ½ час
- за ползване на средновековен костюм - 12,00 лв. за 8 часа
- Музейна анимация – демонстрация на военно дело, бит и занаяти – 15,00 лв.
- Ползване на реквизит за снимки – 1,00 лв./ бр.
- Използване на озвучителна техника – 60,00 лв.
- Използване на мултимедия – 10,00 лв./на ден
- Пакетни цени за група ученици – 3,00 лв./на човек, която включва: входна такса, беседи,
демонстрации, стрелба с лък
- Пакетни цени за група възрастни до 20 човека – 8,00 лв./на човек, която включва: входна
такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък
- Пакетни цени за група възрастни над 20 човека – 5,00 лв./на човек, която включва:входна
такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък”
§ 19. Наредбата влиза в сила в тридневен срок след публикуването й в средствата за масова
информация.

