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Изх.№ 25-00-2/14.01.2022г. 

ОБС Вх. 05/14.01.2022 г. 

  ДО 

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

                                                                        гр. Рудозем 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем 

    

ОТНОСНО: Повторно приемане на Решение № 297, прието от Общински съвет – 

Рудозем на заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32. 

          

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В деловодството на Общински съвет – Рудозем е постъпила Заповед № АП-03-14-

15/12.01.2022 г., издадена от Областния управител на обл.Смолян за връщане на Решение 

№ 297 прието на 30.12.2021 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане.  

С Решение №297/30.12.2021 г. съветът, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, е приел Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и 

цени на услуги на територията на община Рудозем. 

Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове преди внасяне 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. 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. След приключване на обществените консултации и преди 

приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 
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публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. 

На интернет страницата на общината е публикуван проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и 

цени на услуги на територията на община Рудозем заедно с мотивите по нея. Спазен е 

законоустановения 30-дневен срок, в който заинтересованите лица могат да се запознаят 

с тях и могат да дадат предложения и становища. Качена е справка относно постъпилите 

предложения и становища. Изискванията на чл.26 от ЗНА са спазени. Във връзка с 

постъпило предложение от постоянната Икономическа комисия се гласува несъществено 

измение в план-сметка за приходите и разходите за събиране и извозване, третиране на 

битовите отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община 

Рудозем за 2022 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Рудозем е 

изцяло свързана и в нея е заложена съответната план сметка, в резултат на което е 

извършено и изменение в нея. Общинските съветници като органи на местното 

самоуправление и в качеството си на граждани от друга страна имат правто съгласно 

чл.49 от ЗМСМА като участници в постоянните и временните комисии да проучват 

потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за 

решаване на проблемите. Считам, че решението е изцяло законосъобразно и направените 

изменения са в компетенцията на общинските съветници и не противоречат на закона. 

         Въз основа на гореизложеното, в изпълнение на Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 

г. на Областен управител на област Смолян и на основание чл.45, ал.9, ал.10 във вр. с 

ал.4 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Рудозем да разгледа, обсъди и приеме 

следното 
 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

 

         Приема повторно Решение № 297, прието от Общински съвет – Рудозем на 

заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32 относно приeмане на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Рудозем. 

 

Приложение: 

 Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 г. на Областен управител на област Смолян. 
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