
МОТИВИ 
 

за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Главиница 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

Правни основания: 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

чл.7, ал.2, чл. 8, чл.26 и чл.28 от ЗНА 

чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК 

 

 1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница. 

 Наредба № 11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на 

територията на Община Главиница, е приета   от Общински съвет – гр. Главиница, през 2017г. с 

Решение № 185 от протокол № 24/31.01.2017г.  

 Причините, които налагат актуализиране местните такси и цени на услуги са свързани с 

ежегодното покачване на минималната работна заплата и горивата, както и въвеждането на нови и 

подобряване качеството на предлагани до сега услуги. 

 

 2. Цели които се поставят: 

 Постигане на по-голяма справедливост между цени и такси и качество на услугите; 

 Структуриране на наредбата в унисон с промените в отделите и дирекциите на общинска 

администрация;  

 Актуализиране на текстовете в наредбата в съответствие с последните промени в 

нормативна уредба на страната. 

 

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

 За реализирането на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница, не са 

необходими финансови средства. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

 Подобряване качеството на услугите; 

 Справедливи цени и такси; 

 Съответствие на наредбата с действащото законодателство. 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект за Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Главиница е подзаконов нормативен акт и съответствие 

с цитираните по-горе мотиви, изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на институцията, 

като на заинтерасованите лица се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по 

проекта.  

Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация 

Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпратени на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg. 

 

 

 

Неждет Джевдет:     

                 /Кмет на Община Главиница/ 

 

 
Изготвил: 

Ашкън Салим 

Секретар на Община Главиница 
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