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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане 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“ 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

С „Наредба  № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Исперих (Приета с Решение № 301 по Протокол 

№36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), /наричана по-нататък наредбата/ 

се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на 

тяхното събиране на територията на община Исперих. 

Причини, които налагат приемането на 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 са тези, че в 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.  
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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; 

4. Издаване на заверено копие на документ. 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината. 

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. 

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. 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за 

допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на 

Община Исперих.  

За предлагания проект на Наредба е извършена частична предварителна оценка 

на въздействието.  

Съгласно  чл. 20 от ЗНА предварителната оценка на въздействието е частична и 

цялостна. Извършването на частична предварителна оценка на въздействието 

предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен 

акт на Министерския съвет. За нормативните актове на общинските съвети законът не е 

въвел изискване за извършване на предварителна и/или последваща оценка. За тях те не 

са задължителни. Оценката на въздействието може да се извърши по желание или по 

преценка за нейната необходимост от съответния орган на местната власт. 

Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на 

ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи 

проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Това е 

гаранция, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, 

събрани чрез консултации със заинтересованите страни. 

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени 

обществени консултации със заинтересовани лица и организации. 
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Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, чл. 

8, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет 

Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема 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 Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински 

съвет Исперих), както следва: 

§ 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:  

№ 

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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2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Обява, мотиви и 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 (Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 

20.12.2013год. на Общински съвет Исперих); 

2. Оценка на въздействието – Приложение №1; 

3. Справка за постъпили предложения във връзка с приемане 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 (Приета с Решение № 301 

по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих). 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Приемане на 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“ 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет определя размера на 

местните такси.  

В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Чл. 8 и чл. 28 от Закона за нормативните актове Всеки общински съвет може 

да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане 

от компетентния орган. 

Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

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

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския 

съвет, се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата 

на човека, която се изготвя от Министерството на правосъдието. 

Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно 

доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието 

съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда 

от компетентния орган. 

  Чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от АПК Общинските съвети издават 

нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока 

степен обществени отношения с местно значение. 
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 Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като 

обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 Нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с 

изрична разпоредба на последващ нормативен акт. 

  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 


