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МОТИВИ

КЪМ

ПРОЕКТ НА

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

1. Причини, налагащи приемането на промените в Наредбата:

Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/(обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). С §
36 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО се правят допълнения
в чл. 6, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси, а именно:
Добавя се нова буква „г“ - „за дейности по отглеждане и възпитание в
задължителното предучилищно образование за ползване на детска градина или
училището извън финансираните от държавата дейности“;
Добавя се нова буква „з“ – „за дейности по обща подкрепа по смисъла на
Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират
от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа на
личностното развитие“.

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата:

Синхронизиране на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги със разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

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

Предлаганите промени не изискват финансови и други средства за прилагането
им.

4. Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата:

Предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги ще увеличат приходите в общинския бюджет
от такси за ползване на детска градина.
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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 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от
Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 14
дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на
Общински съвет - Силистра да направят писмени предложения и да изразят
становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет -
Силистра или изпратени на електронен адрес: obs@silistra.bg

ДЕНКА МИХАЙЛОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
/на основание Заповед № ЗК - 1435 от 08.09.2016 г./
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