
      

МОТИВИ 

 

                    ЗЗаа  ииззггооттввяяннее  ннаа  ППррооеекктт    ннаа  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на 

услуги на територията на Община Перник 

 

1.Причини , които налагат приемането. 

                ППррооееккттаа    ннаа  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на 

територията на Община Перник е изготвен във връзка с ясното регламентиране 

на такса  за ползване на тротоари,площади, улични платна,пазари,тържища и 

други, която се събира от ОП „Пазари“ и с оглед същата да се разграничи от 

таксата събирана по разрешителни, издавани от Отдел „ОСКТТУЗ“.            

2.Цели, които поставят . 

         С промяна на наредбата ще се цели ясно регламентиране на таксата за 

ползване на тротоари,площади, улични платна,пазари,тържища и други, която се 

събира от служителите на ОП „Пазари“ на кв.м. на ден, същата е съобразена с 

икономическата обстановка в страната. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на 

Наредбата . 

        Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането 

на предлагания проект за изменение и допълнение  на Наредбата за 

администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Перник на Община Перник  

4,Очаквани резултати от прилагането, включително финансови ако има 

такива . 

       Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и 

допълнението в Наредбата се свеждат до разграничаване на таксите събирани зз аа   

ползване на тротоари,площади, улични платна,пазари,тържища и други, които се 

заплащат по разрешителни издадени от „Отдел „ОСКТТУЗ“  и таксата събирана 
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от ОП „Пазари“ за ползване на тротоари, площади, улични 

платна,пазари,тържища и други .            

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Перник на Община Перник е изготвен в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с актовете на Европейското законодателство 

в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя . 

                                                                                                        

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

   /Станислав Владимиров/   /П/ 

 

 


