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от
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ОТНОСНО:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили,
област Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
В Държавен вестник брой 8 от 29 януари 2016 г. бе обнародвано Постановление на
Министерски съвет № 14 от 22 януари 2016 г. за приемане на Наредба за
Административния регистър. Административният регистър съществува по силата на
Закона за администрацията и осигурява откритост и достъпност в работата на
администрацията. В регистъра се вписва информация за административните структури и
ръководните им органи, административните услуги и регистрационните, лицензионните,
разрешителните и съгласувателните режими, за незаетите длъжности в администрацията и
обявленията за конкурсите за държавни служители. Административният регистър
функционира от 2000 г. и оттогава няколко пъти е надграждан. С цел осигуряване на
единен източник на информация за органите на изпълнителна власт, функциите,
организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и
състоянието на държавната администрация и за повишаване на ефективността при
предоставянето на публична информация, в администрацията на Министерския съвет се
реализира проект за създаване на Интегрирана информационна система на държавната
администрация, чрез която да се поддържа Административния регистър. Чрез

Интегрираната информационна система на държавната администрация се постига
еднократно въвеждане и многократно използване на данните. Дава се възможност
административните структури да използват съдържанието на Административния
регистър, за да поддържат официалните раздели на своите Интернет страници.
Поддържаната информация за предоставяните административни услуги се синхронизира с
вписаните обстоятелства в Регистър на услугите. Създава се възможност за
автоматизирано извличане на данните от регистъра, необходими за Системата за
самооценка на административното обслужване и за Годишния доклад за състоянието на
администрацията. Предвижда се публикуване на информацията в отворен машинно-четим
формат, позволяващ директна повторна употреба на данните. С Наредбата за
административния регистър се унифицира съдържанието на информацията, която
административните структури предоставят относно органите на изпълнителната власт,
функциите и организацията на работа, както и относно предоставяните административни
услуги на интернет страниците си и в Административния регистър.
Очакваните резултати от приемането на наредбата са осигуряване на публичност,
синхронизиране, унифициране, стандартизиране и контрол върху организацията и
дейността на администрацията и постигане на ефективност в работата на
административните структури. С предлаганите промени се унифицират наименованията
на предлаганите услуги с тези, вписани в Регистъра на услугите.
Проектът на нормативен акт е в изпълнение на измененията в
Административнопроцесуалния кодекс, с който се въвежда компексното административно
обслужване и приетата Наредба за Административния регистър.
Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение ще окаже пряко и/или
косвено въздействие върху приходната част на общинския бюджет, поради което е
приложена финансова обосновка съгласно чл. 28, ал. 2, т. 4 от Закона за нормативните
актове. Размерът на таксите на новите видове услуги е съобразен с тези на
удостоверенията, които се издаваха до влизане в сила на наредбата, като таксата на
бързата услуга е завишена. При определянето им са спазени разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и
чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, в подкрепа на което прилагам към настоящата
докладна анализи на предложените размери на местните такси и цени на услуги за
извършваните услуги от общинска администрация.
Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.
1, т. 12 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка
с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и Докладна записка вх.№ .... от .........2016 г.
предлагам Общинския съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе, която влиза в сила
от 01.06.2016 г.

Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на
физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе;
2. Анализ на предлаганите такси за административни услуги от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на
територията на община Две могили, област Русе.
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