
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: 

Община Перник 

Нормативен акт: 

Наредба за реда и условията за превоз на 

пътници и багаж с обществения транспорт на 

територията на Община Перник 

Лице за контакт: 

…………………………. 

Телефон и ел. поща: 

…………………………. 

1. Основания за законодателна инициатива 

Въвеждане на нови по вид превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт на Община 

Перник вследствие на въведена автоматизирана билетна система и необходимост от въвеждане на 

обществени отношения, свързани с ползването на обществения градски транспорт на територията на 

Община Перник  по общинската транспортна схема. Правно основание за приемане на предложения 

проект на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Перник с 

разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, чл. 26 и чл. 28 ЗНА, във връзка с чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за автомобилните превози 

2. Цели: 

Основните цели, които се преследват с въвеждането на новите правни норми и на електронната 

системата за таксуване на пътниците и системата за контрол и управление на обществения  транспорт са:   

1. Подобряване на надеждността на обществените превози чрез осигуряване спазването на 

разписанията;  

2. Подобряване информираността на гражданите;  

3. Подобряване контрола върху изпълнението на транспортната задача;  

4. Подобряване реакцията при извънредни ситуации. 

3. Заинтересовани групи 

Заинтересовани са пътниците, ползващи обществения градски транспорт на територията на Община 

Перник по общинската транспортна схема.  

4. Анализ на разходи и ползи 

Не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

5. Административна тежест и структурни промени 

Предлаганият проект не предвижда други административни промени към настоящия момент. 

6. Въздействие върху нормативната уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в резултат от приемането на 

Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Перник 

7. Име, длъжност, дата и подпис на н-к отдела, отговорен за извършването на предварителна 

оценка на въздействието: 

Име и длъжност:   … 

Дата:   … 

Подпис:   … 

 


