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ПРОЕКТ 
 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА  

НАРЕДБА № 1 

за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги 
 

 

ВНОСИТЕЛ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО  

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектите на 

нормативни актове се публикуват за обществени консултации. С оглед изложеното, 

определям 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на Общински съвет – Иваново, в който заинтересованите лица да подават 

своите предложения и становища на  e-mail адрес: obshtina@ivanovo.bg 

 

МОТИВИ: 

 

I. Причини, налагащи изменението на наредбата 

 На основание чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет 

определя размера на местните такси с наредба, спазвайки принципите, заложени в ал. 1 

на горепосочения член.  

 Наредбата, с която се определя размерът на местните данъци и такси, е 

основополагаща за дейността на всяка община и в този смисъл следва да обхваща 

възможно най-широк кръг обществени отношения и в максимална степен да е съобразена 

с динамиката на развитието им.  

Настоящото изменение и допълнение се налага, поради наблюдаващото се трайно 

повишаване на продуктивността на българската филмова индустрия и в частност 

тенденцията към използване на живописни природни ресурси за заснемане на филми и 
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туристически клипове. В тази връзка специфичният ландшафт в границите на Община 

Иваново е привлекателен за местни и чуждестранни продуценти.  

Към момента не е нормативно уредена на местно равнище възможността да се 

предоставят имоти – общинска собственост за заснемане на екранни продукции. 

Настоящият проект за изменение и допълнение цели запълване на тази празнота, като 

същевременно ще допринесе за постъпване на приходи в общинския бюджет.  

Другото предложено изменение е свързано с продължаващото през последните 

години повишаване на температурните амплитуди през типично по-студените месеци на 

годината. Това обстоятелство позволява на търговците да осъществяват търговска 

дейност на открито и по време на пролетния и есенен сезон. В тази връзка същите не 

следва да бъдат нормативно лишавани от възможност да предоставят услугите си за по-

дълъг период от време в рамките на календарната година. 

 

  Предвид гореизложеното считам, че Наредба № 1 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги следва да бъде изменена и 

допълнена. 

 

II. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства. 

III. Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са актуализиране на 

нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от Община Иваново. 

IV. Проектът на наредбата е изготвен в съответствие с актове от по-висока степен в 

Република България и с тези на Европейския съюз. 

 

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново. 

 

§ 1. В чл. 17, ал. 1 думите „от 01.05. до 30.09.“ се заменят с „от 01.03. до 31.10.“. 

 

§ 2. В чл. 19, ал. 1 след думата „люлки“ се поставя запетая и се добавя „за ползване на 

имот – общинска собственост за обособяване на снимачна площадка за срок до 6 (шест) 

месеца (включително подготовка за снимки, разполагане на декори, снимачни дни, 

демонтиране на декори)“ 

 

§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8: 

„Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – 

Иваново влиза в сила от ……….2021 г.“ 

 

ВНОСИТЕЛ:     /П/ 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ 

Кмет на Община Иваново 

Област Русе 
 


