
 

М О Т И В И 

към проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования 

и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба № 11 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

 

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 

16.08.2017г. до 18.09.2017г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница 

на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за 

допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при 

Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в 

Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски №70. 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за 

тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Исперих. 

  

1. Причини, които налагат приемането: 

С чл.52, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от Закона за водите, е вменено задължение на кмета 

на общината и общинския съвет за издаване разрешителни за ползване и водовземане от 

водни обекти, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост. 

Разпоредбата на чл. 50, ал.2 от същия закон, регламентира заплащането на такси за издаване 

на разрешителните за водовземане и за ползване на воден обект. Размерът и видът на таксите 

които се събират за издаване на разрешения по Закона за водите се определя с Тарифа за 

таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136 от 13.05.2011г. 

Съгласно чл.195а, ал.4 от Закона за водите, таксите за издаване на разрешителни по чл.50, 

ал.2 за води и водни обекти публична общинска собственост се „заплащат по бюджетна 

сметка на общината в случаите на издаване на разрешително за водовземане или ползване на 

воден обект - общинска собственост“. С оглед на изложеното е необходимо да се допълни 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават нови точки 13, 

14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси.  

2. Целите, които се поставят: 

Въвеждат се следните нови услуги, които ще се предоставят от Общинска 

администрация – Исперих: 

1. Издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по чл.52 и 

чл.60 от Закона за водите; 

2. Продължаване на срока на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона за 

водите; 

3. Изменение и/или допълнение на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона 

за водите; 
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4. Издаване на заверено копие на документ. 

 

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

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

5. Очаквани резултати от прилагането: 

- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;  

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество;  

- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси;  

- повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлагания проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за 

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

Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя предвид 

съответствието на основните нормативни актове с тях. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект Наредба за допълнение в 

Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих 

на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих е както следва: 

 

 

 

НАРЕДБА  

за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените 

за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих. 

  

 (Приета с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих)   

 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси, както следва:  
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№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
срок-дни 

 
цена 

 
срок-дни 

 
цена 

 
срок-дни  

 
цена 

 

  

 

ЕКОЛОГИЯ 

 

 

 

13. 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване 

на воден обект 

от 2 до 

4 

месеца 

250     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

14. 

Продължаване на срока на 

издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

100     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

15. 

Изменение и/или допълнение 

на издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

130     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

16. Издаване на заверено копие 

на документ 

1 7      

 

 

§ 2. Наредбата за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от деня на 

качването и на интернет страницата на Община Исперих. 
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