
      

 

                                                      ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ 

 

          ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Перник 

 

         На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, 

регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за 

публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност 

действията на институциите, Община Перник уведомява всички 

заинтересовани лица, че в 20 дневен срок от публикуване на настоящето 

обявление на интернет страницата на Община Перник в Раздел «Новини», се 

приемат писмени предложения и становища относно изготвения Проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Перник. 

          Община Перник определя 20 дневен срок,  предвид разпоредбата на 

чл.26, ал.4 от ЗНА, а именно при изключителни случаи и изрично посочване 

на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може 

да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни, за приемане на писмени 

предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Перник със следните мотиви: 

          1.Съгласно  разпоредбата на чл.1, ал.3 от Закона за местните данъци и 

такси: когато до края на предходната година общинският съвет не е определил 

размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират 

на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.  

          2.Размера на местните данъци се утвърждава от  Общински съвет 

Перник. 

-            3.С оглед кратките срокове преди настъпване на новата календарна 

година, почивните и празнични дни през месец декември  и необходимостта 

от приемане на решение на Общински съвет Перник.  
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       Писмени предложения и/или становища, включително и възражения, по 

изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник се 

приемат в Деловодство на Община Перник в обявеното му работно време или 

на официалния e-mail: obshtina@pernik.bg. 

         Предложенията и становищата се адресират на вниманието на Директора 

на Дирекция „Местни данъци и такси“. 

 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

   /Станислав Владимиров/  П 

 

 


