
 

МОТИВИ (ДОКЛАД) 

ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  
 
1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. 
  

 Във връзка с приемане на нова Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми 

обекти на територията на община Трявна, която регламентира издаването на разрешения за 

поставяне на преместваеми обекти на територията на община Трявна е необходимо да се 

извърши актуализация на цената на таксата за издаване на разрешението.  

Във връзка със спецификата на градската среда и различните изисквания към 

преместваемите обекти, територията на община Трявна е разделена на три зони, определени в 

настоящата наредба. Наред с посоченото по-горе, считаме за целесъобразно в Раздел IV. Такси 

за технически услуги, в таблицата към чл. 31 от Наредбата, в която са посочени размерите на 

таксите за издаване на разрешения за преместваеми обекти /ПО/, да се посочи, освен размерът 

на таксата за трите зони, така и размерът на таксата за съгласуване на Общински експертен 

съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/. 

 

2. Целите, които се поставят 

 Разглеждане на схеми за разполагане на ПО с площ на обекти над 10 кв.м. съобразно 

предназначението им на Общински експертен съвет по устройство на територията 

/ОЕСУТ/. 

 Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на заплатената 

такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  
 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат необходими 

допълнителни финансови средства, тъй като услугите ще бъдат извършвани от лица, 

определени от кмета на Община Трявна, които към настоящия момент работят на трудово или 

служебно правоотношение в общинска администрация Трявна.  

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 

 Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от отдел 

„ТСУ” Община Трявна  

 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на Р 

България  

 Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на заплатената 

такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект на изменение и допълнение на  Наредбата  е с правно основание 

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Проектът е 

съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 

 


