ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

МОТИВИ
към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Вълчедръм

1. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на Наредба № 9
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вълчедръм:
С обнародването в Държавен вестник бр. 27 от 14.04.2015г. на Постановление № 83 на МС
от 07.04.2015г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006г., се създава
нов раздел ІІа – Взаимодействие между административните органи при комплексно
административно обслужване в Наредбата за административното обслужване.
2. Цели, които се поставят:
Целта на настоящото предложение за допълнение е да се актуализира Наредба № 9, като
се приведе в съответствие с измененията на АПК и Наредбата за административното
обслужване по отношение на комплексното административно обслужване.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложените промени в настоящата наредба няма да доведат до необходимост от
допълнителни финансови средства за бюджета на Община Вълчедръм.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
Приемането на настоящите промени в Наредба № 9 ще я приведат в съответствие с
изискванията на Наредбата за административното обслужване.
5. Анализ за съответствие с Европейското законодателство.
Така предложения проект на Наредба № 9 не противоречи на Европейското
законодателство.
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите
лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложения
и становища се приемат всеки работен ден от 8,00 часа до 12,00 часа и от 14,00 часа до
18,00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на
Община Вълчедръм или на e-mail: vdrmkmet@yahoo.com.
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