
      

МОТИВИ 

 

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Перник 

 

 

 1.Причини, налагащи изменението на размера на данък МПС на 

територията на Община Перник. 

След извършената съпоставка между размера на данъка за отделните видове  

МПС,  събиран от следните общини – Столична Община, Община Кюстендил, 

Община Благоевград, Община Трън, Община Брезник и Община Перник,  

Комисията, назначена със Заповед №2298 от 20.12.2021г. на Кмета на Община 

Перник констатира, че в горецитираните общини размера на данъка е равен или 

малко по – висок от минимума, определен от ЗМДТ. 

 За Община Перник размера е определен като средна стойност между 

минималния и максималния размер определен в ЗМДТ и е най-високия в района, 

което води до отлив на юридически лица да регистрират МПС на територията на 

Община Перник, като се регистрират в съседни общини.  

 

 2.Цели,  които се поставят с изменението за определянето на местните 

данъци на територията на Община Перник. 

Целта на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник 

изменение е осигуряването на  по-благоприятни условия за регистрация на 

изброените МПС на територията на Община Перник и създаване на условия за 

устойчиво икономическо и социално развитие на Община Перник. 

С намаляването на данъка в предвидения от закона минимален размер, предвид 

новите икономически условия / поскъпване на ток, гориво/, се цели оказване  

подкрепа на местния бизнес. 

          3.Финансови и други средства, необходими за изменението за 

определянето на местните данъци на територията на Община Перник. 

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на 

допълнителни човешки ресурси. 

         4.Очаквани резултати: 

Очакваните резултати след изменение на размера на данък МПС на територията 

на Община Перник: 

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/


Така предложения проект ще стимулира собствениците да регистрират МПС на 

територията на Община Перник. Това обстоятелство, в дългосрочен план ще 

доведе до увеличаване на приходите в общинския бюджет, вследствие на което 

откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и 

участието в европейски програми. 

 5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото 

законодателство на Република България и Европейския съюз.                                                                                                                                                                                        

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 Европейския съюз. 
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