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СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /приета с Решение 

№16 по протокол №3/18.12.2003 год., изм. с  Решение №22 по протокол №2/25.02.2004 год., 

Решение №146 по протокол №12/28.12.2005 год., Решение № 15 по протокол 2/22.02.2006 

год., Решение №21 по протокол 3/29.03.2006 год., Решение №110 по протокол 9/27.12.2006 

год.,Решение №1/31.01.2007 г., Решение №17/28.02.2007 г., Решение №3 по протокол 

№1/30.01.2008 г., Решение № 23 по протокол №3/20.03.2008 г., Решение № 82  по протокол 

№7/16.06.2008 г., Решение № 158  по протокол №12/21.11.2008 г., Решение № 16  по протокол 

№2/26.02.2010 г., Решение № 154  по протокол №11/28.10.2010 г., Решение № 4  по протокол 

№1/21.01.2011 г., Решение № 45  по протокол №3/30.03.2011 г., Решение № 126 по протокол 

№ 9/27.06.2012 г., Решение № 146 по протокол № 10/20.07.2012 г., Решение № 180 по 

протокол № 14//28.09.2012 г., Решение № 204 по протокол № 15/19.10.2012 год., Решение № 

214 по протокол № 16/12.11.2012 год ., изм. и доп. с Решение № 2 по протокол № 1/31.01.2014 

г. с Решение № 13  по протокол № 2/26.02.2014 г., Решение № 26  по протокол № 3/28.03.2014 

г., Решение № 92  по протокол № 10/31.07.2015 г.,  Решение № 58  по протокол № 7/29.01.2016 

г., Решение № 138 по протокол № 13 от 30.06.2016 г., с Решение № 172 по протокол № 

16/15.08.2016 г., Решение № 216 по протокол № 21/28.10.2016 г., Решение № 332 по протокол 

№ 32/31.05.2017 г., Решение № 381 по протокол № 36/29.09.2017 г. и изм. и доп. Решение № 

515 по протокол № 46/28.06.2018 г., изм. с Решение № 34/08.10.2018 г. на Административен 

съд - Русе по Адм. Дело № 396/2018 г. в сила от 26.10.2018 г., изм. с Решение № 126 по 

протокол № 14/30.07.2020 г./ 

 
 

1. Причини, налагащи приемането на предлагания проект на подзаконовия 

нормативен акт:  

Изменението на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги е мотивирано от необходимостта за привеждането ѝ в съответствие с действащите 

нормативни актове от по-висока степен, конкретизиране и определяне на някои услуги и 

дължимите за тях такси/цени и диференциране на таксите/цените за други. С проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата се предлагат нови услуги, които Община Бяла ще 

предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните такси и цени за 

извършването им. За някои от предоставяните от Община Бяла услуги определените 

такси/цени в Наредбата не са актуализирани в повечето случаи от тяхното приемане, в 

резултат на което разходите по тяхното предоставяне значително надвишават размера на 

определените такси/цени. 

 С последните промени в Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е 

регламентиран и новият ред за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз. 

Съгласно чл. 12 (в редакция на ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.): „Таксиметров 

превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за 

регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран 

търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името 

на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3. 

Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва 

дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.“, като в ал. 2 на 

същия член е регламентирано, че удостоверенията за регистрация по ал. 1 се издават от 



 

кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на 

управлението на търговеца, когато търговецът: 

1. отговаря на изискванията за благонадеждност; 

2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което 

отговаря на изискванията по ал. 7; 

3. няма публични задължения. 

В тази връзка съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /Тарифата/ сега 

действащите цени са определените в чл. 100 от цитираната Тарифа и са както следва: 

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници се събира такса 100 лв.; 

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се 

събира такса 10 лв.; 

3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 100 лв. 

4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв. 

Таксите по чл. 100 от Тарифата се заплащат при подаване на необходимите документи. 

Съгласно чл. 112в от Тарифата таксите по чл. 100, ал. 2, ал. 3 от Тарифата относно 

отразяването на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, и ал. 4 за издаване на дубликат се заплащат в 

двоен размер, когато по искане на превозвача съответният документ се издава в срок 24 

работни часа, и в троен размер, когато се издава в срок 4 работни часа. 

В тази връзка е необходимо и предлагам Общински съвет Бяла да определи такси за 

горепосочените услуги в същия размер, като посочените в Тарифа № 5. 

 

 Относно чл. 21 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги, регламентиращ таксата и реда за ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени, извън пазарни терени, намиращи се пред заведения за хранене и 

развлечения и магазини, поставяне на маси, столове, витрини и други, е необходимо да се 

извърши промяна, която не касае размера на определената такса, а реда за предоставяне на 

услугата. За тази услуга се предвижда облекчаване на реда за предоставянето й чрез издаване 

на разрешително за поставяне за определен период вместо подписване на договор, както и по-

голяма гъвкавост и бързина при предоставяне на тази услуга. 

 

 Въз основа на инвестиционно намерение на Община Бяла бе започнато изпълнението 

на изграждане на Многофункционална спортна зала на територията на гр. Бяла. С 

изграждането на спортната зала ще се създадат условия за провеждане на тренировъчна 

дейност и състезания на закрито за различни видове спорт. Ще се осигури и възможност за 

провеждане на културни мероприятия – концерти, представления и др. Инвестиционният 

проект предвижда изграждането на компактна многофункционална спортна зала, която 

отговаря на изискванията за провеждане на състезания на федерациите по съответните 

предвиждани спортни игри на закрито, а именно: волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на 

малки вратички, тенис, бадминтон, както и да се предвиди възможност за практикуването и на 

други видове спорт - тежка атлетика - борба – 2 тепиха, бокс, джудо, вдигане на тежести и др. 

Трибуните за зрители са оборудвани със седалки за приблизително 420 души, като са 

предвидени допълнително и нормативно изискуемите места за хора с увреждания. Сградата се 

разделя функционално на три зони– зона „Достъп публика и обслужване“, зона „Спортисти“ и 

зона „Игрално поле и трибуни публика“.  

 По отношение на новата закрита спортна зала „Арена Бяла“ е необходимо да се 

определят цени за ползването ѝ от физически и юридически лица, приложими след 

въвеждането й в експлоатация и откриването й. Спортният обект разполага с много 

функционална и модерна зала за различни видове спорт, както и с помещения за спомагателни 

и обслужващи дейности. Разходите за поддържане на съоръжението са изцяло за сметка на 

Община Бяла, поради което целта на предлаганите промени в тази част е да се повиши 

интереса на чуждестранни и местни спортни организации към Спортна зала „Арена Бяла“ и да 



 

им бъде предоставена възможност да осъществяват тренировъчна дейност в град Бяла. Залата 

е необходимо да бъде достъпна за всички желаещи да упражняват спортовете, за които е 

предвидена, жители на общината, спортни клубове и организации и гости на града, както и да 

се осигури ефективната ѝ експлоатация и поддръжка. Предвижда се ползването на залата от 

различни ползватели да е съгласно изготвен график, като ще се въведе възможност залата да е 

на разположение на учениците от СУ „Панайот Волов“ (напълно безплатно) за провеждане на 

часовете по физическо възпитание и спорт съгласно учебната програма- в учебни дни съгласно 

учебната програма. Залата ще се предоставя за ползване по график на всички желаещи, като 

цените и вида на услугите предполагат достъпност за ползвателите, а формирането им е 

съобразено с възможностите на всички ползватели- спортни организации и представители от 

различни социални групи.  

Цените на услугите са разработени при съобразяване с изразходваните средства за 

обезпечаване на мероприятия, както и покриване на разходите. След направено проучване за 

цените за ползване в подобни спортни бази на територията на страната, бе установено, че 

предлаганите в проекта са едни от най - ниските, което е предпоставка за по-добра 

конкурентоспособност.  

Предвидени са цени и за ползване на залата за провеждане не само на спортни прояви, 

но и за мероприятия на външни организации държавни, обществени организации и партии, 

както и за концерти, шоупрограми, базари и др.  

 

2.Цели, които се поставят: 

Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, свързани 

с реализацията на финансови постъпления за Община Бяла, е: 

- по-добра регламентация, организация на работата и ясна формулировка на 

предоставените услуги; 

- достъпността и разнообразието на услугите ще увеличи значително интереса на 

чуждестранни и местни посетители и ползватели; 

- създаване на повече възможности за всички желаещи да спортуват различни видове 

спорт в спортен обект, изграден и оборудван съгласно съвременните изисквания; 

- насърчаване поддържането и подобряването на здравето на гражданите; 

- по-пълноценно използване на общинската база за спорт и отдих; 

- осигуряване на част от необходимите финансови средства за запазване и поддържане 

на изградените обекти и осигуряване на ползването им по-дълго време от всички; 

- облекчаване на реда и по-голяма гъвкавост и бързина при предоставяне на някои 

видове услуги. 

Цените и видът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането 

им е съобразено с възможностите на представители от различни социални групи.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

Финансови средства за прилагането на предлаганото изменение и допълнение на 

Наредбата не са необходими. Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не предполагат пряката 

реализацията на средства, но предоставянето на регламентираните услуги е свързано с косвени 

разходи, обвързани с издръжката на дейността– консумативи, режийни разходи, материално 

обезпечаване, персонал и др. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги ще осигури приход в общинския бюджет, както и увеличаване на 

посещаемостта/ползването и привличане на повече потребители на услугите, които предоставя 

общината. Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредбата са свързани 

както с реализацията на финансови постъпления, така и по-добра организация на работата, 

ясна формулировка на предоставяните услуги и подпомагане изграждането на положителен 



 

имидж на града. Предполага се, че достъпността и разнообразието на предоставяните услуги 

ще увеличи значително интереса на чуждестранни и местни посетители и ползватели, чрез 

цялостно повишаване на интереса към град в региона.  

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 

6. Правни основания: чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 6, ал. 2 

и чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК, във връзка с чл.11, ал.3, 

чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА. 

 
 

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ”, като съгласно чл.26, 

ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от 

публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите 

предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bg или в 

деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1. 

 

ПРОЕКТ! 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги 

 

/приета с Решение №16 по протокол №3/18.12.2003 год., изм. с  Решение №22 по протокол 

№2/25.02.2004 год., Решение №146 по протокол №12/28.12.2005 год., Решение № 15 по 

протокол 2/22.02.2006 год., Решение №21 по протокол 3/29.03.2006 год., Решение №110 по 

протокол 9/27.12.2006 год.,Решение №1/31.01.2007 г., Решение №17/28.02.2007 г., Решение №3 

по протокол №1/30.01.2008 г., Решение № 23 по протокол №3/20.03.2008 г., Решение № 82  по 

протокол №7/16.06.2008 г., Решение № 158  по протокол №12/21.11.2008 г., Решение № 16  по 

протокол №2/26.02.2010 г., Решение № 154  по протокол №11/28.10.2010 г., Решение № 4  по 

протокол №1/21.01.2011 г., Решение № 45  по протокол №3/30.03.2011 г., Решение № 126 по 

протокол № 9/27.06.2012 г., Решение № 146 по протокол № 10/20.07.2012 г., Решение № 180 

по протокол № 14//28.09.2012 г., Решение № 204 по протокол № 15/19.10.2012 год., Решение 

№ 214 по протокол № 16/12.11.2012 год ., изм. и доп. с Решение № 2 по протокол № 

1/31.01.2014 г. с Решение № 13  по протокол № 2/26.02.2014 г., Решение № 26  по протокол № 

3/28.03.2014 г., Решение № 92  по протокол № 10/31.07.2015 г.,  Решение № 58  по протокол № 

7/29.01.2016 г., Решение № 138 по протокол № 13 от 30.06.2016 г., с Решение № 172 по 

протокол № 16/15.08.2016 г., Решение № 216 по протокол № 21/28.10.2016 г., Решение № 332 

по протокол № 32/31.05.2017 г., Решение № 381 по протокол № 36/29.09.2017 г. и изм. и доп. 

Решение № 515 по протокол № 46/28.06.2018 г., изм. с Решение № 34/08.10.2018 г. на 

Административен съд - Русе по Адм. Дело № 396/2018 г. в сила от 26.10.2018 г., изм. с 

Решение № 126 по протокол № 14/30.07.2020 г./ 

 

 

§1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 1 – 6 се изменят и допълват така: 

„(1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение, които са общинска собственост, извън пазарни терени, за разполагане на 

маси, столове, витрини и други подобни се събират такси на кв. м. на ден или кв. м. на месец 

според сезона, както следва: 
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1. ЛЕТЕН СЕЗОН (април – октомври): 

   а/ на ден – 0.50 лв./м2; 

   б/ на месец – 5.00 лв./м2. 

2. ЗИМЕН СЕЗОН (ноември – март): 

 а/ на ден – 0.25 лв./м2; 

   б/ на месец – 2.50 лв./м2. 

(2) В случаите на констатирана използвана квадратура, по-голяма от посочената в 

издаденото разрешение за ползване, лицето заплаща съответната такса по ал. 1 в троен размер. 

В случаите на разполагане на обект извън одобрената схема, лицето заплаща обезщетение в 

троен размер на съответната такса по ал. 1. 

(3) Таксите по ал. 1 се заплащат при издаване на разрешението за ползване за 

посочения в него период. Разрешението за ползване се издава от Кмета на Община Бяла след 

изготвена схема за разполагане, одобрена от главния архитект на общината.  

(4) При ползване на мястото повече от месец  таксите се плащат месечно, но не по-

късно от 3 дни преди започване на месеца. 

(5) При прекратяване на ползването на площите по ал. 1, лицето не заплаща такса за 

периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешение за ползване, ако 

предварително писмено декларира това обстоятелство в отдел „Общинска собственост“ на 

Община Бяла. Декларираните обстоятелства се проверяват от длъжностни лица от Общинска 

администрация Бяла, за което се съставя констативен протокол. 

 (6) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.“. 

2. Създават се нова алинея 7, както следва: 

„(7) Таксите по ал. 1 се събират от служители на Община Бяла, като сумите се внасят по 

сметка на общината. При плащане на таксата на потребителя се издава документ.“. 

 

§2. Чл. 26 се изменя и допълва така: 

„Чл. 26. Общинският орган, издал разрешението по настоящия раздел за ползване на 

място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се 

използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.“. 
 

 

§3. В раздел V „Такси за административни услуги“ на Глава втора се създава нов 

чл. 50а, както следва: 

„Чл. 50а. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 100 лв. 

(2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се 

събира такса в размер на 10 лв. 

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 100 

лв. 

(4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 10 лв. 

(5) Таксите по ал. 1 - 4 се заплащат при подаване на необходимите документи.“. 
 

 

§4. Създава се нова точка 10 във втората таблица на т. 8 „Справка. Видове услуги 

и цени за тях” към Приложение № 1 „Цени на неуредени със Закон услуги, оказвани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица”, както следва: 

 

10. Ползване на Спортна зала „АРЕНА БЯЛА“:  

10.1. 

За граждани: 

- за деца/ за учащи (ученици, студенти) и пенсионери: 

 дневна абонаментна карта 

 седмична абонаментна карта 

 месечна абонаментна карта 

 

 

 

3.00 лв. 

12.00 лв.  

25.00 лв.  

 



 

- за възрастни /без пенсионери/: 

  дневна абонаментна карта: 

  седмична абонаментна карта 

  месечна абонаментна карта 

 

4.00 лв. 

20.00 лв.  

40.00 лв.  

10.2. 
За провеждане на мероприятия /спортни, културни, 

конгреси, изложения и др./ 

1 500,00 лв.  

на мероприятие/ден 

 

1 000,00 лв./ден  

/за всяко следващо 

започнато 

денонощие/ 

10.3. 
Ползване за тренировки от спортни клубове и 

организации: 
100,00 лв./час 

10.4. 

За мероприятия самодейни състави и групи (танцови, 

певчески и други), развиващи дейността си на 

територията на Община Бяла  

60,00 лв./час 

(консумативи за 

ел.енергия за 

осветление, за 

климатик, за 

отопление, за вода) 

10.5. 

За провеждане на мероприятия, организирани от външни 

организации (държавни и обществени), политически 

партии и коалиции, инициативни комитети и формации 

400,00 лв./час 

 

250,00 лв./30 минути 

10.6. 

Ползване на покрити площи (във фоайе): 

- За борси и изложения 

 

 

- За търговска дейност 

 

 

- За щандове за кетъринг 

 

 

10,00 лв./кв. м. на 

ден 

 

15,00 лв./кв. м. на 

ден 

 

50,00 лв. на щанд на 

мероприятие/ден 

10.7. Ползване на каса (за продажба на билети) 20,00 лв./ден 

10.8. 

Ползване на рекламни площи: 

 

- Реклама на фирмен транспарант 

 

 

 

 

 

 

- Реклама тип пирамида около терена 

 

 

 

 

 

 

- Реклама на информационна табела/билборд 

 

 

60,00 лв./кв. м. на 

седмица 

200,00 лв./кв. м. на 

месец 

1 500,00 лв./кв. м. на 

година 

 

30,00 лв./кв. м. на 

седмица 

100,00 лв./кв. м. на 

месец 

750,00 лв./кв. м. на 

година 

 

30,00 лв./кв.м. на 

седмица 

100,00 лв./кв.м. на 

месец 

850,00 лв./кв.м. на 

година 

 



 

Забележка към т. 10:  

1. За всички прояви и мероприятия, на които Община Бяла е организатор или 

съорганизатор ползването е безплатно. 

2. За провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт от учебната 

програма на СУ „Панайот Волов“- гр. Бяла ползването е безплатно по предварително 

зададен график. 

3. За тренировъчна дейност на спортни клубове и организации, които имат седалище 

и развиват спортната си дейност на територията на Община Бяла ползването е 

безплатно по предварително зададен график. 

4. За провеждане на мероприятия на звена на общинска бюджетна издръжка и 

търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала ползването е безплатно 

по предварително зададен график. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 5. Настоящата Наредба е приета с Решение №…….. по протокол №….... от ……… 

2021 г. на Общински съвет Бяла и влиза в сила от деня на публикуването й.  
 

 

 

ВНОСИТЕЛ, 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ 
Кмет на Община Бяла 

област Русе 


