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Относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Мездра 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Административен съд – Враца е постъпил протест от Окръжна прокуратура -Враца. 

При извършена оценка за съответствие на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра (Наредбата) с чл. 26 от 

Закона за нормативните актове, са направени изводи за неспазване на разписаните в посочена 

норма действия, свързани с публикуване на нормативния акт преди гласуване за приемането 

му, което е основание за отмяна на Наредбата по съдебен ред. Постановено е съдебно 

Решение № 309 по адм. дело № 377/2018 год., на АдмС – Враца в което се излагат доводи, че 

проектът за приемане на подзаконовия нормативен акт не е разгласен, съгласно изискванията 

на чл. 78, ал. 3 от АПК и чл. 26 от ЗНА, както и, че е приет при съществено нарушение на 

процесуалните правила. 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

нормативните актове, проектът на новата Наредба, ведно с мотивите за приемането й са 

публикувани на интернет страницата на община Мездра на дата 11.09.2018 г. 

  
С оглед на изложеното и на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 

1 ЗНА, внасям в Общински съвет – Мездра проект на нова Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Мездра: 



 

2 
 

Предлагам на Общински съвет – Мездра следния проект за решение: 

ПРОЕКТ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА  

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 

75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 ЗНА 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Мездра отменя Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра (приета с Решение 

№ 440 от Протокол № 27 от 28.11.2013 г., изм. и доп. с Решение №  697 от Протокол № 46 

от 26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 777 от Протокол № 49 от 25.06.2015 г., изм. и доп. 

с Решение № 108 от Протокол № 8 от 28.04.2016 г.,  изм. и доп. с Решение № 697/Протокол 

№ 46/26.03.2015 година, изменение и допълнение с Решение № 777/Протокол № 49/25.06.2015 

година, изменение и допълнение с Решение № 108/Протокол № 8/28.04.2016 година, 

Допълнение с Решение № 225/Протокол № 15/27.10.2016 г.; изменение и допълнение с 

Решение 270/Протокол 19/26.01.2017 г.; Решение № 327/Протокол № 22/27.04.2017 година, 

Допълнение с решение № 328/Протокол № 22/27.04.2017 г., Допълнение с решение № 

366/Протокол № 26/20.07.2017 г., Изменение и допълнение с решение № 544/Протокол № 

39/31.05.2018 г.) 

 

2. Общински съвет – Мездра приема нова Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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