
 

 
 

 

ДОКЛАД 
 

към Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 

Гърмен 

1. Причини и мотиви, които налагат предлаганите изменения и допълнения,  

и целите, които се поставят с тях 

Промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Гърмен и Приложение № 1 към нея се налагат 

от обстоятелството, че са направени подобрения, с които се подновява и модернизира 

достъпа до мирата в общинския курорт от местно значение „Огняновски минерални 

бани“ и се създават условия за ползването им и от хора с увреждания.  

Община Гърмен е известна най-много с възможностите за балнеолечебен туризъм. 

Тя притежава два имота, а именно: УПИ XVI от подробния устройствен план  на курорт 

„Огняновски минерални бани“, с. Марчево, община Гърмен, обл. Благоевград, с площ от 

500 кв.м, с Акт за частна общинска собственост № 171 от 28.01.2005 год., и земеделски 

имот – територия на естествени ресурси за възстановителни мероприятия, с площ от 

1 070 дка, находящ се в местността „Канина“,  по картата на землище с. Огняново, 

община Гърмен, обл. Благоевград, които са прилежащ терен на минерални извори, ведно 

с каптаж и съоръжения.  

В тази връзка Общинска администрация Гърмен има отговорност към жителите 

на своята община. В посока на едно отговорно и ангажирано управление, общинската 

администрация трябва да осигурява възможност за разширяване на туристическите 

услуги. Ето защо Община Гърмен предприе изпълнение на дейности по проект по 

Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – V-A – „Гърция-България“ 

2014-2020. Проектът е по приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата 

трансграничен район“. Водещ партньор е Община Гърмен. Вторият партньор по проекта 

е Община Тасос, Република Гърция. Общият бюджет на проекта е 686 519,51 евро, като 

за Община Гърмен са предвидени 286 419,51 евро. Срокът за приключване на проекта е 

до 29.09.2019 година.  

Една от основните дейности по проекта е „Подобряване достъпа до минералните 

води в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в курорт „Огняновски минерални 

бани“. В резултат от изпълнението на проекта се подновява и модернизира достъпа до 

мирата в общинския курорт от местно значение и се създават условия за ползването им и 

от хора с увреждания. Допълнително се очаква повишаване на посещенията в общината с 

цел отдих и туризъм вследствие на проведените кампании за популяризиране на тази 

местна даденост.  



Поставените цели за повишена туристическа привлекателност, засилено 

икономическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в община Гърмен са 

постигнати.  

След въвеждане в експлоатация на обекта по благоустрояване на мирата в курорт 

„Огняновски минерални бани“ и приключване на проекта по Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG – V-A – „Гърция-България“ 2014-2020, ще 

бъде разрешено ползването им от гостите и от обществеността на община Гърмен.  

Общинска администрация Гърмен има потенциала и възможностите да управлява 

пригодените за хора с увреждания и реновирани обекти по начин, по който да бъдат 

защитени интересите на местната общност. 

Ето защо екип от специалисти към Общинска администрация Гърмен определи 

начина за финансирането на дейностите по предотвратяване и ограничаване на 

замърсяването, опазването и поддържането на новоизградените обекти с оглед защита 

здравето на посетителите.  

Остойностяване разходите по необходимите мерки, които следва да бъдат 

предприети в тези обекти, след въвеждането им в експлоатация от компетентните 

органи, налага необходимостта от извършване на промени в Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Гърмен. 

Предлагам следния проект за изменение и допълнение на Приложение № 1 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Гърмен: 

 

1. Създава се № 47 със следното съдържание в графа вид услуга:  

„№ 47 Такси за поддържане и опазване на естествени минерални извори в курорт 

„Огняновски минерални бани“ за възстановителни мероприятия:“   

 

2. Създава се точка 1 в № 47 със следното съдържание в графа вид услуга и цена: 

„1. Входен билет – 5.00 лв. за естествен минерален извор „Миро“, курорт „Огняновски 

минерални бани“, землище с. Марчево;“  

 

3. Създава се точка 2 в № 47 със следното съдържание в графа вид услуга и цена: 

„1. Входен билет – 5.00 лв. за естествен минерален извор „Миро“, курорт „Огняновски 

минерални бани“, землище с. Огняново“.  

 

При изработването на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Гърмен са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

2. Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането 

на новата уредба 

Няма необходимост от допълнителни финансови средства за прилагането на 

Наредбата. 

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови 

Получените приходи от закупените входни билети ще спомогнат за посрещането 



на необходимите разходи за финансиране на дейностите по предотвратяване и 

ограничаване на замърсяването, опазването и поддържането на новоизградените обекти с 

оглед защита здравето на посетителите.  

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганото приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Гърмен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с това на 

европейското законодателство.  

 С приемането на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен 

се приема изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт за прилагане на 

отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалния кодекс и други 

приложими законови разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото 

на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни 

актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и 

въведени в националното законодателство на Република България. 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Гърмен е публикуван на официалната 

интернет страница на Община Гърмен на 19.04.2019 год. 

В рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации ще бъдат 

взети предвид предложенията и становищата по проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Гърмен, като същите ще бъдат публикувани на официалната 

интернет страница на община Гърмен в предвидения от закона срок. Публикуваната 

справка ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 

предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта 

на Общински съвет с. Гърмен.   

 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове и при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Фактически основания: Приемане на по-пълна, ефективна и структурирана нормативна 

уредба, която регламентира условията и реда за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен 

 

   

ВНОСИТЕЛ: 

МИНКА КАПИТАНОВА 

Кмет на община Гърмен 

 

СЕЛВЕР
Text Box
Подписът е заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД
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