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М О Т И В И 

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 

от Административно процесуалния кодекс, Община Трън, чрез настоящото публикуване в 

Раздел "Новини" на интернет страница на Общината, предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят предложения, възражения и да изразят становища по 

Проекта на решение за изменение  на  Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 5/31.01.2019г., изменена с Решение 

№35/15.04.2021г на Общински съвет Трън. 

Срокът за приемане на писмени предложения, възражения и становища относно  

изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги е 14 /четиринадесет/ дневен, считано от  09.03.2023 г., в който срок Проектът 

на решение, заедно със Заповедта, Мотивите, Поканата, Обявлението и Предварителната 

оценка на въздействие са на разположение на интернет страницата на Община Трън в Раздел 

"Новини".  

Писмените предложения, възражения и становища по  изменението на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги могат да се депозират 

в Центъра за административно обслужване на Община Трън, с адрес: гр. Трън, пл. Владо 

Тричков №1, в обявеното му работно време или на и-мейл: obshtina_tran@mail.bg,  до  

17:00часа на 23.03.2023г., на вниманието на г-жа Станислава Алексиева – Секретар на 

Община Трън.  

По време на публичното обсъждане, което ще се проведе от 9:30часа на 24.03.2023г в 

заседателната зала на Общинска администрация Трън, ще бъдат разгледани и всички 

постъпили становища и предложения от заинтересовани страни.  

Протоколът, с отразените становища и предложения след обществените консултации, 

ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Трън. 

 

1. Мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт. 

Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е 

приета с Решение № 5/31.01.2019г., изменена с Решение №35/15.04.2021г на Общински съвет 

Трън.  

Към днешна дата по реда на гражданския надзор, Окръжна прокуратура – Перник 

отчита, че има несъответствие  между националното законодателство ( ЗГР и ЗМДТ) и чл.26, 

ал.1, т.27 от този подзаконов нормативен акт. Инициирано е съдебно производство, като за 

това е образувано Адм. д № 5/2023г, по описа на Административен  съд – Перник. Атакува се 

текстът на чл.26, ал.1, т.27 от НОАМТЦУ, с предложение да бъде отменен като 

незаконосъобразен.   

 

 

 



Цели, които се поставят. 

Към настоящият момент няма законова пречка да се предприемат действия за 

уеднаквяване на националното и местното законодателство. Следва да се отчете, че за защита 

на обществените и граждански права и интереси, и съгласно разпоредбите на чл. 26 ал.  4 от 

ЗНА, срокът на публично обсъждане е необходимо да се съкрати от 30 на 14 дни. Това се 

налага във връзка с избягване на един сериозен съдебен процес и ще се намали отрязъкът от 

време, през който биха действали местни норми, различни от националното законодателство. 

 

2. Финансови и други средства, необходими  за прилагането на нормативния акт. 

  За реализирането на изменението в Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, не са необходими финансови средства. 

 

3. Очаквани резултати от прилагането на  новите промени. 

 Положителен финансов ефект за потребителите на административната услуга, 

изразяващ се в безплатното й предоставяне. 

 Уеднаквяване на местното с национално законодателство 

    

4. Съответствие с правото на Европейския съюз. 

Изменението  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги е местен нормативен акт, поради което съответствието й с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не 

противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.  

 

 

……../п/………. 

 

Цветислава Цветкова 

Кмет на община Трън 

 

         

 


