
      

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 на основание Предложение с изх.№ 
51 от 21.02.2023г. от Управителя на ОП „ОССТО“ до Секретаря на Община 
Перник във връзка с промяна в размера на досега съществуващите  такси за 
ползване на спортни зали, съоръжения, хижи и басейни, стопанисвани от 
Община Перник. 

 

        Повишаването размера на досега съществуващите такси и цени на услуги се 

налага във връзка с възстановяване пълните разходи на Община Перник по 

предоставянето на услугите, свързани с ползването на спортни зали, 

съоръжения, хижи и басейни,  подобряване условията за използването им, взети 

са предвид увеличаването на разходите за консумативи, повишаването цените на 

почистващите, дезинфекциращи и перилни препарати, нарастването на 

минималната работна заплата за страната. 

         Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за 

определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на 

територията на Община Перник се придържа към структурата на сега 

действащата наредба, изразяваща се в текстово описание на видовете услуги, 

принципите при които са формирани стойностите на съответните такси и цени, 

начинът на събиране на съответните такси и цени. 

          Община Перник  предоставя на гражданите и организациите различни по 

своето естество и същност услуги. Част от тях са нормативно определени, както 

и правомощието на общините да събират такси за тяхното предоставяне е 

изрично предвидено. За тези услуги е предвидено да се събират такси, както и е 

предвиден начина на ценообразуване на стойността на тези такси. 

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/


          Изчерпателно в чл.6, ал.1 от Закона за местни данъци и такси са 

регламентирани видовете местни такси, които общините могат да събират: такса 

битови отпадъци, такси за ползване на пазари,  тържища, панаири, тротоари, 

площади и улични платна, за ползване на детски ясли, детски кухни, детски 

градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

общежития и други общински социални услуги, дейностите по хранене на 

децата в задължителното предучилищно образование, за технически услуги, за 

административни услуги, за откупуване на гробни места, за дейности по обща 

подкрепа по смисъла на ЗПУО, които не се финансират от държавния бюджет и 

се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие, за 

притежаване на куче и други местни такси определени със закон.  

 Целта на така изброените по-горе такси е възстановяване на разходите по 

предоставяне на съответните услуги, като именно в правомощията на общински 

съвет е да определи размера на таксите, като се спазят определените в чл. 8, ал. 1 

от ЗМДТ, принципи – възстановяване на пълните разходи на общината по 

предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите 

услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма 

справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  За да се стигне 

до крайна такса на всяка една услуга са взети предвид разходите за 

възнаграждения и осигурителни вноски на персонала извършващ услугите, 

разходите за материали, консумативи и други. 

 

2.Цели, които поставят . 

         С промяна на наредбата ще се цели привеждане на Наредба №2 за 

администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Перник на Община Перник в съответствие с обществено – 

икономическите промени в страната  

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 Наредба №2  за 

администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 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 привеждането и в съответствие с 



действащото законодателство в Република България и подробно регламентиране 

вида и размера на събираните от Община Перник и второстепенните 

разпоредители такси. 

              СС  ууввееллииччааввааннее  ррааззммеерраа  ннаа  ттааккссииттее  ззаа  ппооллззввааннее  ннаа спортни зали, съоръжения, 
хижи и басейни, стопанисвани от Община Перник се очаква увеличаване 
приходите на Община Перник и подобряване материалната база на  спортните 
обекти, хижи и басейни. 
 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №2 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 . 
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