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МОТИВИ 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински Съвет 

Хаджидимово с Решение № 535Протокол № 44/08.11.2018 г. 

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: В хода на прилагането на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, възникна необходимостта от 

изменение на същата по причини касаещи събирането на такси от общинска 

администрация-Хаджидимово, при което с изменението се предлага приемането на нов 

Раздел наименуван „Други такси“. 

2. Цели които се поставят: Точно, ясно и конкретно регламентиране на таксите, 

които Общинска администрация ще събира с прилагането на Наредбата. Постигане на 

ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето 

на услуги  от общинската администрация. Оптимизиране и синхрон с актове от по-

висока степен. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба - 

Проектът за изменение на Наредбата не изисква нови финансови или други (човешки, 

административен или социален ресурс) средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. Очакват се допълнителни приходи от предлаганата промяна, които ще 

постъпват в общинския бюджет. Освен това наличие на ясни правила за предоставяне 

на услугите и събиране таксите от Общинска администрация-Хаджидимово. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз - Предлаганото 

изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от по – 

висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

На основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 

дневен срок от публикуване на проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на интернет страницата на община Хаджидимово – 

www.hadzhidimovo.com, да представят своите предложения и становища и на е- mail: 

obshtina_hadjidimovo@mail.bg. 

 

Людмил Терзиев: (п) 
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