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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се
съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 98 / 13.12.2001 г. Общински съвет Елена е приел Наредба за приходите и
разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита общинският фонд „Българска
гора“. Понастоящем, същата е изгубила своето практическо приложение. Значителна част
от текстовете й са неприложими и / или не кореспондират с действащото към момента
законодателство.
І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита
общинският фонд „Българска гора“ е приета на основание отменения (считано от
09.04.2011 г.) Закон за горите. Това я прави неприложима към настоящия момент. От
друга страна, третираните от нея обществени отношения от местно значение вече са
отпаднали.
С оглед гореизложеното и предвид необходимостта от избягване на противоречие с
действащите нормативни актове от по-висок ранг, както и с нормативни актове, уреждащи
отношенията от местно значение, се налага отмяната на горецитираната наредба.
ІІ. Цели, които се поставят:
-

Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с
действащото национално законодателство;

-

Актуализиране на нормативната база на Община Елена;

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането
-

Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено
въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
-

Привеждане в съответствие на системата от нормативни актове, действащи на
местно ниво, в синхрон с действащото законодателство.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
-

Отмяната не противоречи на правото на Европейския съюз.

Мотивите за отмяна на наредбата са оповестени на интернет страницата на община Елена
в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне
на настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили
предложения и коментари от заинтересовани лица.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния
кодекс, Общински съвет Елена:
Отменя Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя,
изпълнява и отчита Общинския фонд „Българска гора“, приета с Решение № 98 /
13.12.2001 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
17.07.2017 г., 16:00 ч.
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