
 

                    

ПРОЕКТ 

на Наредба за  изменение и  допълнение на  

                      Наредба за определянето и администрирането на местните такси  

 

 

ПРОЕКТ 

 

                На Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Перник 

 

§1.В Раздел II, текста на чл.22, ал.4 се изменя и допълва, като 

след таблицата се добавя следния текст: 

Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, 

пазари, тържища и други събирана от ОП „ПАЗАРИ“ – 3,00лв.на кв.м  на 

ден за  I зона. 

 

И придобива следния вид:  

 
 

/4/ Таксите се определят в лева на кв.м на ден по зони съгласно следната таблица: 

  

Зони Такса за ползване на тротоари,площади, 

улични платна,пазари,тържища и други 

Такса за ползване на терени, на 

които се организират панаири, 

събори, фестивали и други 

празници 

I 5,00лв. 8,00лв. 

II 3,00лв. 5,00лв. 

III 2,00лв. 3,00лв. 

IV 2,00лв. 3,00лв. 

      

-Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, пазари, тържища и други 

събирана от ОП „ПАЗАРИ“ – 3,00лв.на кв.м  на ден за  I зона. 

 -Ползването на общински терени за разполагане на панорами, стрелбища, цирк и 

други развлекателни съоръжения се извършва с договор за наем, поради голямата 

квадратура на ползваните преместваеми съоръжения. 

-За продажба от лек автомобил или ремарке на лек автомобил таксата е 7 лв. на ден. 

-За продажба от товарен автомобил или ремарке на товарен автомобил таксата е 12 

лв. на ден. 

-За паркиран автомобил по време на Международен фестивал на маскарадните игри 

/МФМИ/ таксата е 1.00 лв. на час. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  

          

http://www.pernik.bg/


 

 

 

 

 

 

§2. Наредба за  изменение и  допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Перник влиза в сила от датата на обнародването и в поне един 

местен ежедневник. 
 


