
      Днес  15.05.2020 г. в гр. Първомай, подписаните 

o Дияна Иванова  - мл. експерт „Информационно обслужване, компютърни системи и защита на личните данни” 
o Десислава Чандърова – гл. експерт „Информационно обслужване”, в отдел „Административно обслужване” при ОбА 

Първомай,  
o Диметра Начева – юрисконсулт при ОбА Първомай 

 съставихме настоящия акт за следното: 

  В изпълнение на чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на 14.04.2020 г. на интернет страницата на Община 

Първомай https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикуван проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на Наредбата.

   Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай изтече на 

14.05.2020 г.  

С настоящето удостоверяваме, че на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили предложения, възражения и 

становища от граждани и други заинтересовани лица, но в деловодството на Общинска администрация Първомай  в 30 – дневен срок за 

даване от заинтересованите лица на своите възражения, предложения и становища по предоставения проект, е постъпило Предложение 

вх. № 95-00-21/07.05.2020г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-85 по регистъра на Общински съвет за допълнение към 

Проекта за Наредбата от заинтересовано лице, което е прието предвид долуизложените мотиви. 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/2201, 2139; ФАКС:0336/2139; 2325
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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ КАТОВЕ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ 

ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, 

ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 14.04.2020г. 

ОБЩИНА 
ПЪРВОМАЙ / ОРГАН 

НА МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ 
СТАНОВИЩЕ 

ПРИЕМА / НЕ 
ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИ
ЕТО 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет страницата на 
община Първомай на 
адрес: 
http://www.parvomai.bg/

Предложение вх. № 95-00-21/07.05.2020г. по 
регистъра на Община Първомай  и с вх.№ 53-0-85 
по регистъра на Общински съвет 
Предлагам текста на чл. 21, ал. 2 от действащата 
Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги, предоставяни от 
Община Първомай да бъде променен, като бъде 
актуализиран в съответствие с чл. 28, ал. 2 от 
Закона 
за местните данъци и такси, в който не е
определен начален срок за плащането на 
дължимия данък, докато в разпоредбата на чл. 21 
е определен начален срок -  от 1-ви март, който 
начален срок води до ограничаване 
данъкоплатците. 
Предвид гореизложеното предлагам, в Проекта на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай да бъде записан нов параграф 4а, със 
следния текст:

     Приема се. 
Настоящето предложение за 
допълнение към проекта на 
Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за 
определянето и  
администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги, предоставяни от 
Община Първомай, се налага 
с оглед отстраняване на 
колизията между 
поднормативния акт и 
закона, и ще доведе до 
актуализиране на 
поднормативния акт в 
съответствие с актовете от 
по-висока степен. 



     §4а. В чл. 21 се прави следното 
изменение:  

1. Алинея 2 се изменя и добива следния 
вид: 

„Чл.21.(2) На предплатилите до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“ 

Приложение: Предложение вх. № 95-00-21/07.05.2020г. по регистъра на Община Първомай и с вх.№ 53-0-85 по регистъра на Общински 

съвет 

Изготвили: 

Диметра Начева: /П/  

юрисконсулт в ОбА Първомай 

Десислава Чандърова: /П/ 

гл. експерт „ИО”, в отдел „АО” при ОбА Първомай 

Дияна Иванова: /П/  
мл. експерт „ИОКСЗЛД”
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