РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-17
Добрич 06.04.2020 г.

Във връзка с осъществявания по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и
чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за
законосъобразност на решенията на Общински съвет гр. Добрич, взети с Протокол №
6/31.03.2020г., констатирах незаконосъобразност на решение № 6-2, с което Общински съвет
Добрич приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
С решение №6-2, Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс,
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:
§1. Наименованието на Раздел III се изменя по следния начин:
РАЗДЕЛ III
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, общежития и социални услуги,
финансирани от общинския бюджет.
§2. Чл. 28, ал. 1 се изменя по следния начин:
чл. 28. (1) За ползване на детски ясли, родителите или настойниците дължат месечна такса в
размер на 57.28 лева.
§3. В чл. 28, ал. 3, т. 2 се изменя по следния начин:
т. 2. Родители, от които единият или двамата са лица с увреждания с намалена работоспособност
71 % и над 71 % съгласно експертно решение на ТЕЛК.
§4. В чл. 28, ал. 3, т. 5 се отменя.
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§5. В чл. 28, ал. 4 се изменя по следния начин:
чл. 28. (4) Не се заплаща такса за детски ясли за деца със СОП или с хронични заболявания,
определени с решение на ТЕЛК с 50 % и над 50 %.
§6. В чл. 28, ал. 7 се изменя по следния начин:
чл. 28. (7) При отсъствие на детето по неуважителни причини, без документ, удостоверяващ
причината за отсъствието, родителите заплащат месечна такса в размер на 34,38 лева.
§7. В чл. 28, ал. 8 се изменя по следния начин:
чл. 28. (8) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски
ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от град Добрич – 138,78 лева на месец.
§8. В чл. 28, ал. 10 се изменя по следния начин:
Чл. 28. (10) Не се заплаща такса за деца тризнаци (за всеки тризнак).
§9. Чл. 29, ал. 1 се изменя по следния начин:
Чл. 29. (1) За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня се заплаща такса в размер
на 2.00 лева на ден.
§10. Чл. 29, ал. 2 се изменя по следния начин:
Чл. 29. (2) За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня с включена доставка до
адрес, се заплаща такса в размер на 3.00 лева на ден.
§11. В чл. 30, ал. 1, т. 1 се изменя, създават се и нови т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.4 по следния
начин:
1.
Такса за ползване на детски градини при целодневна организация на работа:
1.1.За деца, неподлежащи на задължително предучилищно образование - 57.28 лева;
1.2.За деца, подлежащи на задължително предучилищно образование – 1,58 лева на ден за
храна;
1.3.За деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, които постъпват в
началото на учебната година в първи клас, таксата посочена в т. 1.2 важи само за учебно
време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година);
1.4. За деца, които са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната
година в първи клас, през летните месеци (в неучебно време), родителите/настойниците
заплащат такса в пълен размер – 57.28 лева.
§12. В чл. 30, ал. 1, т. 2 се изменя по следния начин:
2.
Такса за ползване на детски градини при полудневна организация на работа в рамките на
шест последователни астрономически часа на ден в учебно време (от 15 септември до 31 май
на следващата година), се определя както следва:
2.1.За деца, неподлежащи на задължително предучилищно образование - 42.96 лева;
2.2.За деца, подлежащи на задължително предучилищно образование – 1,19 лева на ден за
храна.
§13. В чл. 30, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин:
3.
Такса за ползване на детски градини при почасова организация на работа, в рамките на
три последователни астрономически часа на ден в преди обеден режим, в учебно време с
право на подкрепителна закуска, се определя както следва:
3.1.За деца, неподлежащи на задължително предучилищно образование - 2.70 лева на ден;
3.2.За деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, не се заплаща такса.
§14. В чл. 30, ал. 1, т. 5 се изменя по следния начин:
9300 Добрич, ул. Независимост 5
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249
е-mail: governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg

Стр. 2

5.Такса за ползване на детски градини в периода 01 Юни – 15 Септември от деца, които не са
обхванати в общинските детски градини и/или, които са с адресна регистрация, различна от град
Добрич – 127.47 лева.
§15. В чл. 30, ал. 1, т. 6 се изменя по следния начин:
6. Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца,
които не са обхванати в общинските детски градини и/или, които са с адресна регистрация,
различна от град Добрич, в учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна
година, в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 63.74 лева.
§16. В чл. 30, ал. 3, т. 2 се изменя по следния начин:
2. Родители, от които единият или двамата са лица с увреждания с намалена работоспособност
71% и над 71 % съгласно експертно решение на ТЕЛК;
§17. В чл. 30, ал. 3, т. 5 се отменя.
§18. В чл. 30, ал. 4 се изменя по следния начин:
Чл. 30. (4) Не се заплаща такса за детски градини за дете/деца със СОП или с хронични
заболявания, определени с решение на ТЕЛК с 50 % и над 50 %.
§19. В чл. 30, ал. 5 се отменя, тъй като става т. 1.3. в ал. 1 на същия член.
§20. В чл. 30, ал. 8 се изменя по следния начин:
Чл. 30. (8) При отсъствие на дете, неподлежащо на задължително предучилищно образование, по
неуважителни причини и без представен документ, удостоверяващ причината за отсъствието,
родителите/настойниците заплащат месечна такса в размер както следва:
1. При целодневна организация на работа – 34.37 лева;
2. При полудневна организация на работа – 25.78 лева;
3. При почасова организация на работа – 1.71 лева на ден.
§21. В чл. 30, ал. 9 се отменя, тъй като се премества в чл. 30, ал. 1 и става нова т. 1.4.
§22. В чл. 30, ал. 10 се изменя по следния начин:
Чл. 30. (10) Предвидените в чл. 30, ал. 1, т. 1.3, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 преференции не се прилагат за
таксата по чл. 30, ал. 1, т. 5 и т. 6.
§23. В чл. 30, ал. 11 се изменя по следния начин:
Чл. 30. (11) Не се заплаща такса за деца тризнаци (за всеки тризнак).
§24. В чл. 31, ал. 2 се изменя по следния начин:
Чл. 31. (2) В детските ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано с предварително
писмено заявление от родителите/настойниците до директора в рамките на общо 30 (тридесет)
календарни дни годишно, като за това време не се заплаща такса.
§25. В чл. 31, ал. 3 се изменя по следния начин:
Чл. 31. (3) Посещението в детските градини на децата, неподлежащи на задължително
предучилищно образование, може да бъде прекъсвано с писмено заявление от
родителя/настойника до директора, в рамките на общо 30 (тридесет) календарни дни в учебно
време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година), като за това време не се
заплаща такса.
§26. В чл. 31, ал. 4 се изменя по следния начин:
9300 Добрич, ул. Независимост 5
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249
е-mail: governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg

Стр. 3

Чл. 31. (4) Посещението в детските градини на децата, подлежащи на задължително
предучилищно образование, може да бъде прекъсвано с писмено заявление от
родителя/настойника до директора в рамките на общо 10 (десет) дни в учебно време (от 15
септември до 31 май на следващата календарна година), като за това време не се заплаща такса.
§27. В чл. 34, се създава нова ал. 5 със следния текст:
Чл. 34. (5) Военно – инвалиди и военно – пострадали заплащат 30 % от размера на определената
месечна такса на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за военно – инвалидите и военно –
пострадалите.
§28. В раздел ІV, Такси за технически услуги, чл. 41, ал. 1, т. 5.1 се изменя по следния начин:
5.1. Разрешение за изработване или отказ за изработване /изменение на 50,00 лв./
ОУП, ПУП-ПР, ПРЗ,ПЗ, ПП и др.
за имот
§29. В раздел ІV, Такси за технически услуги, чл. 41, ал. 1, т. 5.2 се изменя по следния начин:
5.2 Процедура по обявяване, разглеждане и одобряване на устройствени планове
200,00 лв.
 ЧИ на ОУП
 ПУП, ПР,ПЗ, ПРЗ
 РУП
 ПУП-ПЗ по чл.12 от ЗУТ
ПП

60,00
лв./
новообразуван
УПИ/ПИ
100,00
лв./
проект
200,00 лв./ имот
200,00 лв.

§30. В раздел ІV, Такси за технически услуги, чл. 41, ал. 1, т. 14.8 се изменя по следния начин:
14.8 Техническа инфраструктура
- До 20 л.м., „кв.м“
-

над 20 л.м., „кв.м“

50,00 лв./
обект
50,00 лв. +
20,00 лв. за
всеки следващ
участък от 100
л.м., (кв. м.)

§31. В раздел ІV, Такси за технически услуги, чл. 41, ал. 1, т. 31 се изменя по следния начин:
31. Издаване на удостоверение за търпимост по & 16, ал. 1 от ЗУТ

-

100,00
лв./строеж

§ 3 от ЗУТ

§32. В раздел ІV, Такси за технически услуги, чл. 41, ал. 1, т. 32 се изменя по следния начин:
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32. Издаване на удостоверение за приложимостта на & 6 от Наредба № 2
на МРРБ
За строежи четвърта и пета категория – като за издаване на УВЕ за Таксата,
видовете строежи от четвърта и пета категория
посочена в т. 28
За ЖСК, неприети до 31 Март 2001г. – Трета категория

1000,00 лв.

§ 3 от ЗУТ и чл.104 от ЗМДТ
§33. Чл. 42, ал. 1 в частта Административни такси, които се предоставят от дирекция ГРОН, се
изменя по следния начин:
Чл. 42. (1) За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
Вид на административната услуга - основание за определяне на такса
1. Издаване на удостоверение за наследници
- Закон за гражданската регистрация чл. 24 ал. 1; Закон за местните данъци
и такси чл. 110, ал. 1, т. 1; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 9
 За лица починали преди 1980
 За лица починали след 1980
 За добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга
община към основното удостоверение - Наредба РД-02-206/24.04.2012 чл.11, ал. 3
2. Издаване на удостоверение за семейно положение
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 13
3.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 14
4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 7; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 15
5.Издаване на удостоверение за родените от майката деца
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 16
6. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни
имена
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 2 ;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 18
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско
състояние(акт за раждане, акт за смърт)
- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 4; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 3
8. Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4
9. Издаване на удостоверение за граждански брак-дубликат
- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 2; Закон за местните
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Такса в
мярка

лв./

7,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.

5,00 лв./бр.

5,00 лв./бр.
5,00 лв./бр.

Стр. 5

данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4
10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ 5,00 лв./бр.
път
- Закон за гражданската регистрация чл. 88, ал. 1, т. 3; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 4
11. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрация - По постоянен адрес
- Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 8;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 22
и 24
 заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен 5,00 лв./бр.
постоянен адрес на територията на община град Добрич
 заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен 6,00 лв./ бр.
постоянен адрес на територията на друга община
 издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече заявен) 5,00 лв./ бр.
5,00 лв./бр.
 издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
12. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрация - По настоящ адрес
Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 23 и
25
5,00 лв./ бр.
 заверка на адресна карта за настоящ адрес
5,00 лв./ бр.
 издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече заявен)
5,00 лв./бр.
 издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 10,00 лв./ бр.
гражданин в чужбина
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1;Закон за местните данъци
и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 20
14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 10,00 лв./ бр.
документ за сключване на граждански брак в Република България
- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и
такси чл.110 ал.1 т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.21
15. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра
на 5,00 лв./ бр.
населението
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1;Закон за местните данъци
и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 19
10,00 лв./ бр.
16. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други
книжа; Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 11; Наредба РД02-20-6/24.04.2012 чл. 7, ал. 5
5,00 лв./ бр.
17. Издаване на удостоверение за правно ограничение
- Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал. 1; Закон за местните
данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл. 17
18. Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър, личен 5,00 лв./ бр.
регистрационен картон или друг документ по гражданско състояние
- Закон за гражданската регистрация чл. 106, чл. 80 и чл. 88, ал. 3; Закон за
местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 13
19. Издаване на удостоверение за адрес на имот или включване на 5,00 лв./ бр.
адреса в Националния класификатор на настоящите и постоянните
адреси в Република България
- Закон за гражданската регистрация чл. 89; Закон за местните данъци и
такси чл. 110, ал. 1, т. 12
20. Издаване на всички други видове удостоверения относно 5,00 лв./ бр.
гражданско състояние по искане на граждани
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- Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-02-206/24.04.2012 чл. 3, ал. 2
§34. В чл. 43, ал. 1 в частта за таксите за жилищно настаняване, се променя наименованието на
дирекцията, която предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:
чл. 43 (1) За извършени други административни услуги се заплащат такси, както следва:
Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./
мярка

Дирекция „Общинска собственост”
§35. В чл. 47 в началото на табличната част, променя наименованието на дирекцията, която
предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:
Вид на услугата - основание за определяне на такса

Такса
мярка

в

лв./

Дирекция „Инфраструктура и околна среда”
§36. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, се
създава нова т. 4.1. със следният текст:
4.Копиране на документи от фонда на библиотеката
- чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените библиотеки
4.1. Ксерокопиране на библиотечен документ
§37. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“,
т.5 става т. 4.2. със следният текст:
4.2. Сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4
§38. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
6 става т. 4.3. със следният текст:
4.3. Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на
Регионална библиотека „Дора Габе“ – една страница/един кадър
§39. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
7 става т. 4.4. със следният текст:
4.4. Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на
читателя – една страница/един кадър
§40. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
8 става т. 4.5. със следният текст:
4.5. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на
читателя
0,50 лв. бр. записи
§41. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
9 става т. 4.6. със следният текст:
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4.6. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на
библиотеката
1,50 лв. бр. записи
§42. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
10 става т. 4.7. със следният текст:
4.7. Компютърна разпечатка на библиотечен документ на черно – бял
принтер
§43. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
11 става т. 4.8. със следният текст:
4.8. Компютърна разпечатка на дигитализиран библиотечен документ
на черно – бял принтер
§44. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.
12 става т. 5 със следният текст:
5.
Предложени за продажба в книжарницата на библиотеката
отчислени библиотечни документи и дарени книжни документи, които
не са постъпили във фонда на библиотеката, предварително 2.00
подпечатани с печат „продажба“.
документ

лв./на

§45. В чл. 47 се създава нова част за таксите, които се предоставят от Регионален исторически
музей – Добрич (РИМ), със следният текст:
Регионален исторически музей – Добрич
1. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от ОФ,
ОБФ, и НСФ:
- за първа страница
- за всяка следваща страница
2. За извършване на справка за наличието на документи и движими
културни ценности в ОФ, ОБФ, НСФ на музея:
- устна справка
- писмена справка
3.
За извършване на писмена справка в автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България“:
- за един археологически обект
- за определена територия, в която не са установени археологически
обекти
4.За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи
като културни ценности:
-за една движима културна ценност
- за група от движими културни ценности със сходни характеристики,
вкл. монети и монетовидни предмети
- за колекция от движими културни ценности

5,00 лв.
2,50 лв.
7,00 лв.
10,00 лв.
10,00 лв.
30,00 лв.

15,00 лв.
50,00 лв.
100,00 лв.

§46. В чл. 53 в началото на табличната част, променя наименованието на дирекцията, която
предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:
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Вид на услугата
Дирекция „Инфраструктура и околна среда”

цена в лв./ мярка

§47. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от дирекция АПИТО, т. 7 касаеща
„наем учебен кабинет/физкултурен салон в Детски градини за провеждане на извънкласни
форми“, на основание Решение № 36 – 3/31.07.2018г. на ОбС, се отменя.
§48. Чл. 53, т. 7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Концертна зала – Добрич, се
изменя по следния начин:
- Наем на Концертна зала „Добрич” (През отоплителния сезон 350.00 лв.
наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на (до 4 часа)
сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са
засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).
50.00 лв.
(за всеки сл. час)
§49. Чл. 53, т. 7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Концертна зала – Добрич за
детски градини, училища и ВУЗ, се изменя по следния начин:
Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и 50,00 лв.
ВУЗ
(до 4 часа)
§50. Чл. 53, т. 7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич, се
изменя по следния начин:
-

-

Наем на Огледална зала - Добрич (През отоплителния сезон
наемателят на залата заплаща допълнително разходите за
отопление на сградата по показанията на разходомера на 100,00 лв.
гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени,
определени от доставчика).

§51. Чл. 53, т. 7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич за
детски градини, училища и ВУЗ, се създава следната цена на услуга:
-

Наем на Огледална зала - Добрич за детски градини, училища 50,00 лв.
и ВУЗ (През отоплителния сезон, наемателят на залата
заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по
показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени
в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

§52. Чл. 53, т. 7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич за
фото сесии, се създава следната цена на услуга:
-

Наем на Огледална зала – Добрич за фото сесии. (През 50,00 лв. на час
отоплителния сезон, наемателят на залата заплаща
допълнително разходите за отопление на сградата по
показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени
в негово присъствие и по цени, определени от доставчика).

§53. Чл. 53, т. 8 в частта за цените на услуги, касаеща ползване на музикален инструмент Орган
в зала - Добрич, се отменя.
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§54. Чл. 53, т. 11 се изменя по следния начин:
11. Озвучаване на прояви в/извън ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала
„Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова”
60,00 лв./час
§55. Чл. 53, в частта за дирекция „Хуманитарни дейности“ т. 3, касаеща откупка на концерт
извън територията на Община град Добрич, се изменя по следния начин:
3. Откупка на концерт извън територията на Община град Добрич и
Област Добрич – ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Камерен 1600,00 лв.
оркестър
§56. Чл. 53, т. 12 относно ползване на мултимедиен прожектор и екран на Художествена
галерия, се отменя.
§57. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия Добрич, т.4 се изменя по следния начин:
Художествена галерия
4. Заснемане на художествено произведение
- с фотоапарат
- с камера

15,00 лв./ бр.
30,00 лв./ бр.

§58. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия Добрич, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 13, т. 14, т. 15, т. 17 и т. 18 се отменят.
§59. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия Добрич, се създават нови т. 5, т. 6 и т. 7 както следва:
Художествена галерия
5. Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, 100,00 лв. плюс 20%
събрание, презентация, честване и др. за 1 час.
увеличение
за
отоплителния сезон
6. Художествена галерия – наемане на зала за изложба по 20 лв. на ден
договор.
Без наем
Изложби по покана и организация на ХГ – Добрич, изложби на
Добрички художници, годишни изложби на дружествата на
художници в Добрич.
7. Художествена галерия – ползване на фоайе или зала за 50 лв. плюс 20%
художествени фотосесии до 1 час.
увеличение
за
отоплителния сезон
§60. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Дора Габе“, се
добавят т. 2 и т. 3 със следните текстове:
Регионална библиотека „Дора Габе”
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2. Такса за ползване на интерактивна зала със 100 места –
еднократно ползване на залата (до 8 часа), в рамките на работното 50,00 лв./на ден
време на библиотеката (през отоплителния сезон, цената на залата
се увеличава с 20%, а в празнични и почивни дни със 100 %).
За учебни заведения и общински структури – не се заплаща цена
на услуга.
3. Провеждане на образователна програма „Летен детски клуб“ с 2,00 лв./на посещение
продължителност 25 дни, по 2 часа дневно.
§61. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей Добрич, т. 7 се изменя по следния начин:
7. Продажба на стоки
- картички на РИМ Добрич
- албуми и футляри, издадени от РИМ Добрич след 2015 г.
- Археология на Добруджа
- Дуранкулак, т. 1
- Накити от Добруджа
- Каталог „Икони“
- Футляр „Народно изкуство“
- „Калиакра“, т. 1
- „Калиакра“ - дипляна
- „Североизточна България - древност и съвремие“
- „Извори за история на Добруджа“, т. 1
- „Извори за история на Добруджа“, т. 2
- „Известия ИМ – Варна“
- „Текето Ак Язълъ Баба“
- „Средновековни накити“
- Футляр „Икони“
- „Отиваха юнаците, отиваха…….“
- Сборник „Те загинаха за Добруджа“
- Сборници с материали от научни форуми, изд. от РИМ след 2012
г.
- Книги, издадени от РИМ – Добрич след 2015 г.
- Единичен лист по повод годишнина
- Продажба на други издания и сувенири по договор
- Издания на движение „100 национални туристически обекта“

1,00 лв./бр.
4,00 лв./бр.
3,00 лв./бр.
18,00 лв./бр.
1,00 лв./бр.
2,00 лв./бр.
1,00 лв./бр.
6,00 лв./бр.
1,00 лв./бр.
3,00 лв./бр.
12,00 лв./бр.
12,00 лв./бр.
8,00 лв./бр.
1,00 лв./бр.
2,00 лв./бр.
2,00 лв./бр.
12.00 лв./бр.
50,00 лв./бр.
12.00 лв./бр.
10,00 лв./бр.
3,00 лв./бр.
По договор
По договор

§62. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“ т. 6 става:
6. Комплексна услуга Кремация.

лв.

450,00

§63. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“, досегашната т. 6
става т. 7 и се изменя наименованието на услугата по следния начин:
7. Полагане на урна/тленни останки.

лв.

75,00

Досегашната т. 7, става т. 8, т. 8 става т. 9, т. 9 става т. 10, т. 10 става т. 11, т. 11 става т. 12, т. 12
става т. 13, т. 13 става т. 14, т. 14 става т. 15, т. 15 става т. 16 и т.н.
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§64. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“ т. 26, думите „от
дървета“ се отменя.
§65. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от ОП „Устойчиви дейности и проекти“,
т. 1, т. 2 и т. 3 се изменят по следния начин:
ОП „Устойчиви дейности и проекти”
1. Услуга с автовишка с височина 11 м
2. Услуга с автовишка с височина 22 м
3. Услуга – резач с моторен трион

39,73 лв./ час
51,12лв./ час
14,67 лв./ час

§66. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей Добрич, т. 2 се изменя по следния начин:
2.

Специализирана консултация:
- за ученици от основен курс
- за ученици от горен курс, студенти и възрастни
- за курсови и дипломни, докторантски работи и за научни
изследвания
- Оглед на място и даване на становище за наличие или липса на
археологични НКЦ (на парцел)

2,00 лв.
5,00 лв.
10,00 лв.
60,00 лв.

§67. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей Добрич, т. 3 се изменя по следния начин:
3.
-

Заснемане в музеен експонат:
с фотоапарат
с камера
с мобилен телефон
заснемане на външни продукции в музеен обект

6,00 лв.
36,00 лв.
3,00 лв.
60,00 лв.

ползване на технически средства и презентиращи устройства, 24,00 лв.
собственост на РИМ – Добрич (на ден)

§68. Чл. 55 в частта цени на услуги, предоставяни от дирекция „Хуманитарни дейности“, т. 1 се
изменя по следния начин:
Дирекция „Хуманитарни дейности”
1. Билет за концерт
- - възрастни
5,00 лв.
- - ученици, студенти, пенсионери
2,00 лв.
- - семеен билет
7,00 лв.
- Годишна абонаментна карта за концертите на БКО
20,00 лв.
- Абонаментна карта за СКМ „Константин Илиев“
10,00 лв.
§69. Чл. 55 в частта цени на услуги, предоставяни от дирекция „Хуманитарни дейности“, т. 2 се
отменя.
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§70. Чл. 55, т. 1 и т. 2 в частта за цените на билети, предоставяни от Художествена галерия Добрич, се изменят по следния начин:
Художествена галерия
1. Входен билет за:
- ученици и студенти
- възрастни

1,00 лв.
3,00 лв.

Безплатен вход: За деца под 7 години, пенсионери и хора с
увреждания; в четвъртък; на 18 май – Международен ден на музеите;
на 25 септември – ден на град Добрич; в Нощ на музеите; в дните на
отворени врати
2.Входен билет за участие в образователни програми за деца, ученици 2,00 лв.
и студенти за „Работилница за въображение”
§71. Чл. 55 в частта за цените на билети, предоставяни от Регионален исторически музей, се
изменя по следния начин:
Регионален исторически музей
1. Входни билети за обект
- Възрастни
3,00 лв.
- Деца, ученици, студенти и пенсионери
1,00 лв.
- семеен билет
4,00 лв.
2. Входни билети в рамките на туристически маршрут
- възрастни
6,00 лв.
- деца, ученици, студенти
2,00 лв.
семеен билет
10,00 лв.
3. Входен билет за участие в образователни програми
2,00 лв.
Забележка: Безплатен вход за хора с увреждания (при представен документ); всеки първи
понеделник от месеца; на 3-ти март – Национален празник; на 18-ти Май – Международен ден на
музеите; на 25-ти Септември – ден на град Добрич; в нощ на музеите; в дните на отворени врати.
§72. В Чл. 56 в частта цени на услуги, предоставяни от Общинските училища, прилагащи
системата на делегираните бюджети т. 5 се изменя по следния начин:
5. Издаване на дубликат на диплом /препис, копие/, свидетелство и
удостоверение за завършено образование и клас:
- за завършен клас
3,00 лв.
- за основно образование
10,00 лв.
- за средно образование
25,00 лв.
§73. Създава се нов чл. 57б. ал. 1, ал. 2 и ал. 3, със следните текстове:
чл. 57б (1) Общински съвет определя следните цени на услуги за третирането на битови,
производствени и строителни отпадъци по смисъла на ЗУО в Регионално депо – Стожер,
съгласно сключен договор между Община град Добрич и оператора на депото, както следва:
1. За депониране на тон отпадък – 36,00 лева;
2. За сепариране на тон отпадък – 30,00 лева;
3. За компостиране на тон отпадък – 21,60 лева;
4. За рециклиране на тон строителен отпадък – 6,00 лева.
(2) Лицата по предходната алинея, заплащат отделно и необходимите такси за отчисленията по
чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и съгласно изискванията на Наредба
№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на отчисляване и определяне на обезпеченията и
отчисленията при депониране на отпадъци.
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(3) Приходите по предходните две алинеи се събират от общинска администрация и се внасят
ежедневно в общинския бюджет.
§74. Чл. 58 се изменя по следният начин:
Чл. 58. Цените на услугите по чл. 57, чл. 57а и чл.57б, ал. 1 са облагаеми сделки в случаите на чл.
3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност. Определените за тях цени в чл.
57, чл. 57а и 57б, ал. 1 са с данък върху добавената стойност (ДДС).
§75. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:
§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 62/31.03.2020 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от датата на обнародване в печата
или разгласяването й по друг начин на територията на общината.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 16.
Решението
е
незаконосъобразно,
поради
неспазване
на
административно
производствените правила за издаване на нормативен акт, по следните съображения:
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община град Добрич е нормативен акт, по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/, който се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА. По силата на
тази разпоредба приемането му е в правомощията на общинския съвет като орган на местното
самоуправление в съответната община. Като има материалната компетентност да приеме
Наредбата, общинския съвет има и правомощията да я отмени изцяло или отчасти, да я измени,
както и да я допълни. Настоящото решение, за приемането на което като основание е посочен и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, по своя характер представлява частично изменение на подзаконов
нормативен акт.
Редът за приемането, изменението, допълнението и отмяната на подзаконови нормативни
актове на общинските съвети е уреден в Раздел III, Глава Пета, Дял Втори от АПК и ЗНА.
Съгласно чл. 79 от АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и
допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. С разпоредбата на чл.80 от АПК се
предвижда субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове, за неуредените в Раздел
III, Глава Пета, Дял Втори от АПК въпроси.
С настоящото изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, се повишават
размерите на някои от местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Добрич, също
така се въвеждат и нови услуги, а такива, които вече не се предоставят - отпадат.
Разпоредбата на чл. 28, ал.1 от ЗНА урежда изисквания за мотиви към подзаконовите
административни актове, като проектът за нормативен акт заедно с мотивите се внася за
обсъждане и приемане от компетентния орган. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗНА, мотивите
задължително следва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се
поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4.
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5 анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз. Спазването на посоченото съдържание на
мотивите, които налагат приемането на нормативния акт е от съществено значение, което е
видно от императивната разпоредба на чл. 28, ал. 4 ЗНА.
С така направената формулировка в докладната записка на Кмета на Община Добрич не
са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Всеки един от задължителните мотиви,
съгласно посочената разпоредба, изисква конкретна с оглед на предлаганата нормативна промяна
обосновка, а не излагане на общи съображения. Мотивировката с дефинираното от законодателя
съдържание трябва да е налице преди внасяне на проекта за обсъждане; да е публикувана и да е
станала достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по проекта. В случая, видно от изложеното в докладната
записка на кмета на Община Добрич, мотивите са твърде общи, като по същество нямат
изискуемото по чл. 28, ал. 2 от ЗНА съдържание. С това е нарушено не само императивното
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изискване по чл. 28, ал. 1, във вр. с ал. 2 от ЗНА, но и законово установения принцип за
обоснованост по чл. 26, ал. 1 от ЗНА, което определя отсъствието на всички задължителни за
мотивирането на проекта на разпоредбата от нормативен административен акт реквизити като
съществен процесуален порок. А с оглед нормативното предписание на чл. 28, ал. 4, че проектът
на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията
по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган, разглеждането и обсъждането от Общински съвет
Добрич на внесения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и
приемането му, към проекта за която са липсвали приложени мотиви, съответно доклад по чл. 28,
ал. 2 от ЗНА, е в нарушение и на чл. 28, ал. 4 от ЗНА. В този смисъл като се разгледа детайлно
съдържанието на сочената по-горе докладна записка на кмета при приемането на Наредбата, се
установява, че по отношение на причините за приемането на Наребдата мотивите са формални. В
мотивите за приемането на Наредбата липсва каквато и да е конкретика. По отношение на
обстоятелството по чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗНА - причините, които налагат изменението, не са
посочени причините, които налагат увеличаването на таксите и цените, съдържащи се в
предложения проект за изменение и допълнение. В докладната записка на Кмета на община
Добрич са посочени причините само за една част от предложените изменения на таксите и
цените на услуги, а за други – липсват.
Освен това, част от съдържанието на мотивите, които следва да обусловят приемането на
акта, са финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните
резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива / чл. 28, ал. 2 т. 3 и 4 ЗНА/.
Особено формално е изпълнението на изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА в
докладната записка по приемането на изменението и допълнението на наредбата, където просто е
посочено съвсем лаконично: „За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими
допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.” Този извод е формален и
необоснован, тъй като изобщо липсва указание относно възможността за използване на наличния
в общината технически потенциал и човешки ресурс, за приложение на предвиденото изменение.
Този пропуск в обосновката на кмета е съществен, защото се отнася до приемането на почти нова
наредба на общинския съвет, предвид големия брой изменени разпоредби, която съгласно чл. 7,
ал. 1 от ЗМДТ следва да отговаря на изискванията, че местните такси се определят въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата
и на принципите на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.
Установява се, че при представянето на проекта за изменение и допълнение на Наредбата,
липсва анализ на финансовите и други средства, необходими за бъдещото прилагане на новата
уредба. В голяма си част от предложените изменения липсва изпълнението на изискването по
чл.28, ал.2, т.4 от ЗНА – за наличието на финансова обосновка за предложените измененията,
както на действащите такси и услуги, така и при въвеждането на нови такива. В тази си част
мотивите са от съществено значение за преценяване на законосъобразността на изменената
Наредба. Нещо повече - в мотивите за приемането на Наредбата не се и сочат конкретни
очаквани финансови резултати.
В Докладната записка на Кмета на община Добрич с която се предлага на общинския
съвет изменението и допълнението на наредбата, по отношение на мотивите относно промяна на
размера на таксата за детски ясли и градини, се посочва, че „в частта, касаеща таксите в детските
заведения, настоящият проект не предлага увеличение, а единствено се посочва размерът на
заплащаните такси, индексиран към 2019г. и се извършва редакция на някои от текстовете, с
оглед постигане на синхрон с националното законодателство.“ С настоящото изменение на
наредбата, се извършва увеличение на таксите за детски ясли и градини и това се установява,
като се сравни размера на таксата по сега действащата Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич,
който е 54,21 лева за месец, и предложения с проекта, който се променя на 57,28 лева на месец.
Неоснователно е твърдението на кмета на община Добрич, че няма увеличение, тъй като таксата
е индексирана през 2019г. Няма правна възможност таксите да се индексират, това би
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означавало, че кметовете имат право да индексират размера на таксите, без да е необходимо
решение на общински съвет. Това противоречи на чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, съгласно които
„Общинският съвет определя размера на таксите“ и „Общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.“
Издадената през 2019г. заповед на кмета на община Добрич за индексиране на таксите за
детски ясли и градини е на основание разпоредбите на чл.28, ал.10 и чл.30, ал.11 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община град Добрич, които със настоящото изменение на наредбата се отменят. Видно от
докладната записка, не се съдържат мотиви в тази насока.
В тази връзка и предвид на това, че се касае за изменение, в насока увеличение на таксите
за детски заведения, следва да бъде спазена процедурата по чл.26 и чл.28 от Закона за
нормативните актове. От изложените мотиви в докладната на кмета на община Добрич не се
съдържа информация за причините, наложили изменението, напротив кмета категорично
посочва, че няма увеличение. Само на това основание, без да разглежда дали има или няма
финансова обосновка, в частта за увеличаването на размера на таксите за детските заведения е
основание за незаконосъобразност. Относно финансовата обосновка, представена е информация
за броя деца, посещаващи детски заведения през 2019г., посочени са като общ размер средствата
за издръжка през 2019г., както и какъв е размера на реалната издръжа на едно дете. Няма
финансов анализ за увеличението на таксите от 54,21 лева на 57,28 лева, и как се получава
разликата от 3,07 лева в повече спрямо старата такса.
По отношение и на други такси се констатира липса на финансова обосновка. Например
новата комплексна услуга „кремация“, която е определена с цена 450 лева, за нея няма извършен
финансов анализ. Няма такъв и за услугите по третиране на битови, производствени и
строителни отпадъци по смисъла на ЗУО в Регионално депо-Стожер, посочени в чл.57б от
Наредбата и прочие.
Като не е изпълнил посочените процедурни правила, Общински съвет гр. Добрич е приел
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич при допуснати
съществени процесуални нарушения, обосноваващи незаконосъобразност на акта, водеща до
неговата отмяна.
С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във
връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 6-2 по Протокол № 6 от заседание на
Общински съвет гр. Добрич, проведено на 31.03.2020 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет гр. Добрич
за сведение и изпълнение.
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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