
      

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 Докладна записка с 

вх.№20/СЛУ-6858 от 24.09.2020г.  на Директора на Общинско комплекс Дворец 

на културата, Перник, който предлага актуализация на таксите, регламентирани 

в чл.55 от Наредбата. Актуализацията се налага, предвид обстоятелството, че 

обучението в ОШИ се води от висококвалифицирани  преподаватели, както и с 

оглед предстоящето повишаване на минималната работна заплата за страната от 

01.01.2021г. и учителските заплати. Обучението в ОШИ се води от 

висококвалифицирани преподаватели, които школата има интерес да задържи, 

както и да привлече нови което налага и актуализиране на таксите, които се 

заплащат за обучение.Заплащането на преподавателите се извършва на 

изработени часове по граждански договор. 

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Перник, се установи, че е необходимо да се актуализират съществуващи 

текстове от нея, за да се постигне гъвкавост, точност и балансираност при 

определяне на приходите и разходите по план-сметката и съответно да бъде 

възможно своевременното актуализиране на такса битови отпадъци, по видове 

услуги -  такса сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци в депа и други съоръжения и за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване.     

2.Цели, които поставят . 

         Промяната е в съответствие с предстоящето повишаване на минималната 

работна заплата за страната и повишаването на учителската заплата от 

01.01.2021г., както и с квалификацията на преподавателите в ОШИ. 

Предлаганата актуализация на размера на таксите е в синхрон с тенденциите в 

системата на образованието и ще се отрази положително за привличането и 

задържането на квалифицирани кадри. 
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Привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, 

цени на услуги на територията на Община Перник в съответствие с 

разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и постигане на 

балансираност между приходи и разходи от такса битови отпадъци при 

изготвянето на план-сметката на Община Перник. 

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 актуализиране на таксите спрямо 

очакваното повишение на минималната работна заплата за страната и 

учителските заплати от 01.01.2021г. и привеждането на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на 

Община Перник в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ  

 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 . 

       По проекта на нормативния акт не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като с проекта на наредбата не се 

транспонират текстове от правото на ЕС.                                                                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 
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