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  На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 14 дневен 
срок от настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се 
предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по 
изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 18.05.2015г. в деловодството на 
общинската администрация. 

МОТИВИ 
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Годеч.  
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от 
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, 
Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Годеч. 
 
1. Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Годеч са във връзка с последната актуализация на 
Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги /към 
06.04.2015г./ и задължението на администрациите, съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата за 
административното обслужване, а именно – „Наименованията на административните 
услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни 
се използват и попълват в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на 
административните услуги (СУНАУ)” и въвеждане на първи етап от Комплексно 
административно обслужване. За целта е необходимо привеждане на съществуващите 
наименования на административните услуги по раздели в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч в  
съответствие със СУНАУ.  
 
2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба.  
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на Наредбата: 
не са необходими допълнителни финансови средства.   
 
4. Очаквани резултати от прилагането:  
- предлагане на административни услуги, съобразени с националните стандарти за 
предоставянето им;  
- гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.  
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч е 
подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз 
е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 
 


