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МОТИВИРАН ДОКЛАД 

по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 
 
 
към проект за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 
 
1. Причини, които налагат приемането.  
В деловодството на общински съвет Никола Козлево е входиран протест с вх.№265 от 
09.10.2018 година на Окръжна прокуратура – град Шумен срещу чл.32, ал.1, т.15, т.16 и 
т.17 от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Никола Козлево. 
2. Цели, които се поставят:  
В съответствие с действащото законодателство да се синхронизира подзаконовия акт - 
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Никола Козлево, с по висшия акт – чл.40 ал.1 от Закона за 
гражданската регистрация и чл.110, ал.2, т.1,2 и 3 от Закона за местните данъци и такси. 
3. Финансови средства, които са необходими за прилагане на Наредбата:  
Не се предвиждат нови финансови средства.  
4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата, включително и финансови такива:  
В съответствие с действащото национално законодателство да се синхронизира 
подзаконовия акт. Финансовите резултатите - ще се намалят приходите от местни такси 
от пресъставяне на актове по реда на Закона за гражданската регистрация. 
5. Анализ за съответствие с правото на ЕС:  
Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство.  
Той е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Синхронизацията на цитираният 
нормативен акт е в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта 
за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, с директиви на 
ЕС, свързани с тази материя, предопределя съответствието на проекта за изменение на 
наредбата с тях.  

  

Вносител:…………… 

Стефан Стефанов – Председател на общински съвет Никола Козлево 


