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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 20.10.2016 г. в деловодството на 
общинската администрация. 

 
МОТИВИ 

 
за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на  
местните данъци 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 
Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на  местните данъци на територията 
на Община Годеч.  
 
1.Причини, които налагат приемането:изменение и допълнение на Закона за 
местните данъци и такси и създаване на нов данък:  „Данък върху таксиметров превоз 
на пътници”.                                                                                                                                                                 
 
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: Уеднаквяване на подзаконовата нормативна 
уредба с приемането на нов раздел, имащ пряко действие върху приходите в Община 
Годеч, при наличие на регистрирани превозвачи на пътници 
 
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.  
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