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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

ОТ 

ЛЮДМИЛ АСПАРУХОВ ТЕРЗИЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО 

 

 

Относно: 

Изменение и допълнение на Наредба на общински 

съвет за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, приета от 

Общински Съвет Хаджидимово с Решение № 46, 

Протокол № 4/31.01.2020г.   

 

 

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 
 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги, е приета от Общински Съвет Хаджидимово още през 2008 година. Същата е 

изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието  с Решение 

№ 46, Протокол № 4/31.01.2020г.  

След анализ на резултатите от прилагането на действащата нормативна уредба 

са установени възможности за оптимизиране на дейността по администрирането на 

местните такси, както е и необходимо актуализирането на същата относно 

предоставянето на нови услуги, конкретно разписани в Раздел Х „Други такси“ 

систематизирани в разпоредбите на член 47, 48 и 49. 

Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: В хода на прилагането на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, възникна необходимостта от 

изменение на същата по причини касаещи събирането на такси от общинска 

администрация-Хаджидимово, при което с изменението се предлага приемането на нов 

Раздел наименуван „Други такси“. 

Цели които се поставят: Точно, ясно и конкретно регламентиране на таксите, които 

Общинска администрация ще събира с прилагането на Наредбата. Постигане на ясна 



регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на 

услуги  от общинската администрация. Оптимизиране и синхрон с актове от по-висока 

степен. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3, чл. 77 и чл.79 от 

Административно процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове 

предлагам Общински съвет – Хаджидимово да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет – Хаджидимово – Приема  Изменение и допълнение на 

Наредба на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, приета от Общински Съвет Хаджидимово с Решение № 46, Протокол 

№ 4/31.01.2020г., както следва: 

 

1.1. в Раздел Х „Други такси“ в чл. 47, ал. 1 на  се създава нова точка 3 

със следното съдържание: 

 

   Чл. 47 (1) За вход в парка с животните гр. Хаджидимово се събира такса: 

 

За ползване на детско атракционно  влакче за един цикъл  на влакчето се 

заплаща такса от 1 /един/ лев.  

 

 

 

 

 

ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ…………………….. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО 


