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От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих.
Определяне на такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към
удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
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.6, ал.1, б. „к“ и ал.2 от ЗМДТ Общините събират и други местни такси,
определени със закон.
За всички услуги и права включително по ал. 3, предоставяни от общината, с
изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.
Чл.8 от ЗНА 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.
Чл.79 от АПК Нормативните административни актове се отменят, изменят и
допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.
Чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА 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 въздействието по чл. 20. 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.
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.12, ал.1 и ал.14 от Закона за автомобилните превози
Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ
удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от
името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да
извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря

на изискванията на чл. 24, ал. 3. Правоотношенията между регистрирания търговец и
водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с
писмен договор.
(В сила от 01.01.2021 г.) С наредба на общинския съвет се определя таксата за
издаване на удостоверението за регистрация по ал. 1 и за вписване на промени.
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.
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