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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  

 
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Крушари 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлаганото допълнение на Наредбата се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местни такси, предоставяни на физически и 
юридически лица на нова услуга, реда и срока за нейното събиране на територията 
на община Крушари, както и промяна в размера на нормативно определена услуга, 
свързана с ползването на почивната база на община Крушари в местността 
Икантълъка. 
        
1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредбата са следните: 

1.1 Към настоящия момент на територията на община Крушари няма зала за   
ритуали, честване на семейни празници, която да обслужва нуждите на жителите на 
общината. В сега действащата Наредба №11 липсва такава услуга, както и тарифа 
за определяне размера на таксата. На територията на общината няма действащи 
ресторанти или други обществени заведения с достатъчен капацитет, които биха 
могли да посрещнат нуждите на общността от подобен вид услуга. Това ощетява 
жителите на Общината, лишавайки ги от възможността да ползват зала за ритуал. 
Предвид обществено значимия характер на поставения проблем, правя настоящото 
предложение за допълнение на Наредба №11 относно горецитираната част. 

1.2 Във връзка с внасянето искане за промяна в чл. 34, ал. 3  т. 23, касаещо 
увеличаване на таксата за ползване на легловата база в почивната станция на 
община Крушари, следва да се отбележи, че през последните 3 години бяха 
предприети редица мерки за подобряване състоянието на сградния фонд, 
обзавеждането и оборудването, прилежащите пространства. Стаите на базата са 
изцяло реновирани, осигурен е неограничен достъп до интернет, телевизия, 
възможности за приготвяне на храна в трапезарията. През 2013г. бяха вложени 
допълнително средства за облагородяване на  прилежащото пространство и 
създаване на условия за отдих и забавления на открито. 
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 

Целта на заложените изменения и допълнения в Наредбата е да се осигури 
възможност на различни групи от хора-жители на община Крушари да получат нов 
вид обществена услуга, задоволяваща определени потребности.  

Промените са от обществено значим характер, тъй като чрез тях ще бъде 
разширен спектъра на предлаганите публични услуги, както и ще бъде повишено  



 
 
качеството на предлаганите услуги в почивната база, собственост на община 
Крушари. 

 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Очакваният резултат от изменение и допълнение на Наредбата е 
предоставяне на нова услуга, която да удовлетвори нуждите на населението в 
община Крушари, като и увеличаване на местните приходи чрез регламентиране на 
новите услуги. 
 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 По прилагането на допълнението и изменението в Наредбата не са 
необходими допълнителни финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република  България: 
       Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта 
за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи 
на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  
            Предвид на гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет 
Крушари да приеме следното  :  

Проект! 
РЕШЕНИЕ: 

  
 
І. Общинският съвет с.Крушари приема следното допълнение в Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
теритотията на община Крушари, в следните текстове: 
 
1.  В чл.34, ал.3, т. 23 текстът „30.00 лева за стая на ден” се заменя с текста  „40.00 
лева за стая на ден”  
 
2.  В чл.34, ал. 3 се създава т. 39 със следното съдържание:        
a) Ползване на зала на Домашен социален патронаж за весели ритуали- 50,00 лв. на 
ден; 
б) Ползване на зала на Домашен социален патронаж за тъжни ритуали – 30,00 лв. на 
ден 
3. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.         
 
 
 
ВНОСИТЕЛ  
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ  /п/  
Кмет на Община Крушари 
 
 
 


