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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

М О Т И В И

 към проекта за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите в Община Силистра

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)

І. Причини за промяната на наредбата

Цените на услугите, които ОП „Обреди” предлага не съответстват на разходите по
предоставянето им, както и не обезпечава по-качествени услуги, което налага те да бъдат
коригирани.

ІІ. Цели, които се поставят :

· С предлаганата промяната се цели постигане по - голяма обективност при
определянето на цените на услугите, предоставяни от общината, чрез общинското
предприятие;

· финансова обезпеченост на услугите които ОП „Обреди” извършва;
· поддържането на предоставеното на предприятието общинско имущество в

благоустройствен вид.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите в Община Силистра не изисква нови финансови и други
средства.

ІV. Очаквани резултати от прилагането:

Обезпечаване на финансовите разходи правени от ОП „Обреди” и подобряване на качеството
на обслужване на гражданите.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не
нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз.
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Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите
лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните
могат да бъдат депозирани при Директор дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската
администрация или изпращани на e-mail: d.adjemova@silistra.bg

С уважение,

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
Николай Николов
за секретар на Община Силистра
на основание заповед ЗК-872/17.05.2017 г.

Йорданка Владимирова
за зам. кмет „Финанси и икономика”
на основание заповед ЗК-869/17.05.2017 г.

Изготвил:
Драгомира Аджемова
Гл.експерт „ТДОПСС“
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