
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

     Във връзка  с  чл. 26, ал. 2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ от Закона за нормативните актове, с 

чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет 

страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и становища относно 

Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Исперих на е-mail: 

isperih@isperih.bg , или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на 

адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70 

 

    Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно 

чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 

30 дни. Чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „ 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.” 

В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на 

определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае се за необходимост от 

спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия 

нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Принципът  на процесуална 

икономия е основен за административното и съдебно административно производство. 

Налице  е  достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите. 

 

 

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

Мотиви за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги  на територията на Община Исперих  / наричана по-долу за 

краткост Наредбата/. 

 

Мотиви към предложение за изменение на Наредбата за определянето и 

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

Исперих 

 

 

1 Причини, които налагат приемането: 

 

I.   В Общински съвет гр. Исперих е депозиран протест  на Окръжна прокуратура – гр. 

Разград,  против разпоредбите  в  чл. 21, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от  Наредбата  за определянето 

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

Исперих. 

  Мотивите  за  това са,  че  разпоредбите в Наредбата  са в противоречие с императивни 

норми  от  ЗМДТ  и  ЗАНН. 

  Противоречията в разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих , с текстовете от 

Закона за местни данъци и такси  са следните: 

 

1. В чл. 21, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Исперих,  е прието, че не се 

освобождават от такса „сметосъбиране и сметоизвозване”, собственици на имоти, 

които са ги декларирали като основно жилище. Тъй като Наредбата е издадена по 



силата  на  Закона за местни данъци и такси,  нормата на чл. 71, т.1 от  същия  закон 

трябва да се прилага, съобразно изричното й съдържание  и без да се тълкува 

разширително, а именно: Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, 

когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през 

цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя 

до края на предходната  година  в общината по местонахождението на имота. 

 

 

2. Налице е противоречие  в  административно-наказателните  разпоредби  на 

общинската  Наредба  с  чл. 9 и чл. 123- 127 от Закона за местни данъци и такси. 

При неспазване разпоредбите на Наредбата е прието налагане на  глоба  за 

физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица, което е  извън 

компетентността  на  Общински съвет, като орган на местното самоуправление. 

 

II.  Във връзка с  правилното  прилагане  на  законовите  разпоредби  на  Закона за  

предучилищно  и  училищно образование  се изменя   чл. 29, ал. 1, т. 2, т. 4  и т. 5 от 

Наредбата. 

 

2. Целите, които се поставят: 

 

    Предвид изложеното, за постигане на законосъобразност на подзаконовия акт и 

привеждането му в съответствие с акт от по- висока степен, в случая Закона за местни 

данъци и такси, Закона за административните нарушения и наказания, е необходимо 

изменение  на общинската  Наредба  в  горецитираните текстове. 

 

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

уредба: 

 

    Предвидените изменения на Наредбата за определянето и администрирането на 

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

допълнителни  финансови средства. 

. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението за промяна на  Наредбата  е  както следва:  

 

 

Чл. 21, ал.3  да се отмени. 

 

Административно-наказателни разпоредби 



 

 Чл. 51, ал. 1 да се отмени. 

 

Чл. 29, ал. 1, т. 2 да се чете както следва: За  децата в I-ва  и  II-ра група, ползващи 

детска градина: 

 

 Месечна такса Община Исперих 

1.  Постоянна такса, независеща от броя посещения в 

месеца 

10,00лв. / месец 

2. Разход за хранителни продукти 1,95 лв. / ден 

 

 

Чл. 29, ал. 1, т. 4  да се чете както следва: За децата в III- та подготвителна група, 

ползващи  детска градина през извънучебния период от 01 юни до 15 септември на 

съответната година: 

 

 Месечна такса 

 

 

Община Исперих 

1. Постоянна такса, независеща от броя посещения в 

месеца 

10,00лв. / месец 

2. Разход за хранителни  продукти 1,95 лв. / ден 

 

 

Чл. 29,  ал. 1 т. 5  да  се чете  както следва:  За децата в  III- та подготвителна група, 

които няма да ползват  детска  градина през извънучебния период от 01 юни  до 15 

септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в т. 4, ако родителят 

или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското заведение и 

уведоми, че  в този  период  детето няма  да посещава  детската градина. 


