
 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г А Б Р О В О 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от Таня Христова - Кмет на Община Габрово 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет 

приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги. 

След анализ на действащата Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово се 

установиха възможности за оптимизиране на организацията на дейността по 

администрирането на местните такси и цени на услуги и въз основа на предложенията 

на ръководителите на структурните звена на администрацията, второстепенните 

разпоредители с бюджет и културните институти се изготви проект на нова Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на 

територията на Община Габрово. С проекта на наредбата се цели привеждането на 

нормативна уредба в съответствие с измененията на националното законодателство, 

постигане в по-пълна степен на изпълнение на принципа на справедливост при 

определяне на някои видове такси и оптимизиране на административния процес по 

определяне и събиране на цените на услугите, както и по-добро обслужване на 

местната общност и туристите.  При формирането на цените за предоставяните услуги 

са съобразени и статусите на представители от различни социални групи.  
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Проектът на подзаконовия нормативен акт е съобразен с действащия към 

момента Закон за местните данъци и такси, които от своя страна е в съответствие с 

Европейското законодателство. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Габрово да вземе 

следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 



 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 
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 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от 

ЗМДТ Общински съвет Габрово 

 

Р Е Ш И: 

           Приема на първо четене Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. 

 

Приложение: проект на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. 

 

 

 

С уважение, 

 

Таня Христова 

Кмет на Община Габрово 
 

 

 

 

 


