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МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на
Община Върбица, област Шумен
(Приета с Решение №4-1 от Протокол №1 от 27.01.2011г. и изменена с Решение № 8-1 от 27.12.2011.,
Изм. с Решение №11 от Протокол №12 от 14.12.2012 г., Изм. с Решение №7 от Протокол №8/19.12.2013г.,
Изм. и доп. с Решение №1 от Протокол №8/20.11.2014г, Изм. и доп. с Решение № 4 от Протокол № 3 от
28.12.2015 год., Изм. с решение №1 по Протокол №11 от 22.06.2016 г.,Изм. и доп. с Решение №1 по
Протокол №17 от 23.12.2016 г., Изм. и доп. с Решение №1 по Протокол №3 от 29.03.2017 г., Изм. и доп. с
Решение №1 по Протокол №7 от 30.07.2018 г., Изм. и доп. Решение №2 от Протокол №1 от 31.01.2019г.
Изм. и доп. Решение №1 по Протокол №4 от 31.01.2020г. и Изм. и доп. Решение №1 по Протокол №9 от
28.05.2020г.на Общински съвет Върбица )

 Цели, които се поставят:
С Решение №2 по Протокол №9 от 28.05.2020г. на редовно заседание на Общински
съвет – Върбица е приета Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които
трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица.
Съгласно чл.8, ал.1 от Наредбата собствениците на пътните превозни средства с
животинска тяга подават Заявление за регистрация по образец и към него се прилага
документ за платена такса. Длъжностните лица, определени от Кмета на Община Върбица
вписват данните за собственик и ППС с животинска тяга в Регистъра на ППС с
животинска тяга и на собственика на вписаното в регистъра пътно превозно средство с
животинска тяга се издава регистрационен талон и регистрационна табела.
Към настоящият момент в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите на територията на Община Върбица, област Шумен
приета с Решение №4-1 от Протокол №1 от 27.01.2011г. на Общински съвет Върбица и
многократно изменяна през годините липсват предвидени такси по прилагане на Наредба
за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните
превозни средства с животинска тяга в Община Върбица.
Настоящите изменения и допълнения се налагат от необходимостта да бъдат
определени цени за нови услуги.
Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата е необходимостта от
актуализация и по-добро обхващане на услугите и цените, оптимизиране на
събираемостта и спазване на сроковете при реализиране на услугата и повишаване на
нивото на обслужване на гражданите. Постигане на синхронизация между различни
нормативни актове на общински съвет.
 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни бюджетни
средства.

 Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
С приемането на настоящите изменения се очаква определяне на ясни правила за
начина на формиране на видовете услуги и цените към тях. Включването на нови услуги
ще запълни липсата на такива до момента.
 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства
на целите, поставени с предлаганият проект за изменение на наредбата.
Предлаганият проект за изменение на наредбата е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност,
свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе
установено настоящият проект за изменение на наредбата да противоречи на правото на
Европейския съюз.

