
 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

 

          

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на нова Наредба 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,  

 

По смисъла на Административно-процесуалния кодекс наредбата е нормативен 

административен акт. 

Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които 

съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой 

адресати, имат многократно правно действие и се издават по прилагане на закон или 

подзаконов нормативен акт от по-висока степен. 

Общинските съвети са изрично овластените от Административно-процесуалния кодекс 

колективни органи да издават нормативни актове, с които да уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Законът 

за местното самоуправление и местната администрация оправомощава общинските съвети да 

определят размера на местните такси.  

В правомощията на Общински съвет – Исперих е да приеме Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

Текстът на наредба на общински съвет, както и приемането му по надлежния ред, се 

удостоверява от председателя на общинския съвет. 

 В изпълнение на това свое правомощие с Решение № 301 по Протокол № 36 от 

20.12.2013 г. Общински съвет – Исперих е приел на своя сесия Наредба № 11 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

През годините до днес наредбата е претърпяла множество изменения, допълнения и 

отменения. Изменения, допълнения и отменения е претърпяла и таблицата на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е неразделна част 

от Наредба № 11 на ОбС - Исперих. Поради последните нормативни промени, касаещи 

административното обслужване (в т. ч. в общинската администрация), изникна необходимост 

от преразглеждане на наредбата и таблицата към нея, така че в своята цялост тя да е в унисон 
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с нормативните актове от по-висока степен. Такива са Административно-процесуалният 

кодекс, Законът за администрацията, Законът за електронното управление, Наредбата за 

административното обслужване, Наредбата за общите изисквания към информационните 

системи, регистрите и електронните административни услуги и Наредбата за 

административния регистър, промените в които са отражение на идеята за административна 

реформа, целта на която е най-често изпълняваните услуги в общините да се уеднаквят за 

цялата страна; удостоверенията, които се издават от една институция за пред друга, да се 

предават по вътрешен ред, вместо да се изискват от гражданите, и да се обединят и 

стандартизират хилядите еднакви регистри за административни услуги на институциите в 

страната и в резултат да бъде намалена административната тежест на гражданите и бизнеса и 

да бъдат създадени по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.  

С настоящата докладна записка предлагам приемане на изцяло нова Наредба № 11 за 

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

община Исперих, с изрична разпоредба на която да бъде отменена действащата Наредба № 11 

на ОбС-Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих. 

Чрез публикуване проекта на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих в раздел “Публични 

обсъждания” на интернет страницата на Община Исперих, извършено на основание чл.77 от 

Административно-процесуалния кодекс и чл.26 от Закона за нормативните актове, бе 

предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят своите становища, респ. да 

направят своите предложения по проекта в тридесетдневен срок, считано от датата на 

публикуване. 

 
С оглед гореизложеното предлагам на Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3 от 

Административно-процесуалния кодекс във вр. с чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните 

актове  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема нова Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Исперих, която отменя 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 20.12.2013 г. на ОбС – 

Исперих; изм.и доп. с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015 г. на ОбС – Исперих, 

изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. 

с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение № 166 

по Протокол № 15 от 28.07.2016 г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение № 191 по Протокол № 

16 от 25.08.2016 г. на ОбС - Исперих, изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017 

г.  на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – 

Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по протокол 39 от 29.12.2017 г). 

 

2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими законови 

действия в изпълнение на приетото решение. 
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3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на Областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

4. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

Вносител: 

Бейсим Руфад Расим 
Кмет на община Исперих 


