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От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт  в  дирекция   УТИЕОСМДТ   при  Община Исперих 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане  на  Наредба  за изменение и допълнение  в  Наредбата  за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община  Исперих 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  РУФАД, 

 

 

      Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс: Общинските 

съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-

висока степен обществени отношения с местно значение. 

     Чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс: Компетентният орган издава 

нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с предоставените 

становища, предложения и възражения. 

    Чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове  Преди внасянето на проект на 

нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 

го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 

съответно доклада и предварителната оценка на въздействие по чл. 20 от с.з. Когато 

съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на 

Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на 

интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. 

    Чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове  Срокът за предложения и становища 

по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по- кратък от 30 дни. 

При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

     Чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове   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. 



       Чл 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 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. 

      Чл. 28, ал. 4 от Закона за нормативните актове  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. 21, ал. 2 от Закон за местно самоуправление и местната администрация: В 

изпълнение на правомощията сипо ал. 1  общинският съвет приема правилници, наредби, 

инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

 

С оглед  гореизложеното докладната записка е изготвена от лице, което има право да внася 

докладни записки за разглеждане на заседания на общински съвет. 

 

Предвид изискванията  на Закона за местно самоуправление и местната администрация  

докладната записка е законосъобразна, проектите за  решение отговарят на изискванията 

на  Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Ценка Иванова 

Ст. юрисконсулт в Дирекция  УТИЕОСМДТ при община Исперих 


