
Дата на публикуване: 25.01.2021г. 

На основание чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме 

следните МОТИВИ към проекта за промяна на чл.19а от Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Дряново 

I. Причини, които налагат приемане на промяна в чл.19а от Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Дряново 

Последната промяна за ползване и заплащане за престой на час за паркомясто на 

паркинга пред Дряновски манастир е приета преди 8 години – през декември 2012г. 

За този период са настъпили съществени промени в икономическия и стопанския 

живот на страната, както и повишаване на стандарта. Увеличени са цените на 

материалите за поддържане на инфраструктурата, минималните възнаграждения за 

труд и работна заплата, което налага актуализиране на размера на таксата за 

ползване на паркинга пред Дряновски манастир. 

II. Цели, които се поставят с предложените изменения 

Целта, която се поставя с приемането на промяната е увеличаване на средствата за 

поддържане на общинската инфраструктура на територията на Община Дряново. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия 

правилник 

За прилагането на изменението в Наредбата няма да бъдат необходими 

допълнителни финансови средства от общинския бюджет, тъй като услугата се 

извършва от лица, определени от кмета на Община Дряново, които към настоящия 

момент работят по трудово или служебно правоотношение в общинска 

администрация. 

IV. Очаквани резултати от прилагането 

Повишаване на местните приходи в общинския бюджет. Увеличаване на средствата  

за поддържане на общинската инфраструктура. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложеното изменение е на основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси и е в съответствие с европейското законодателство. 

На основание чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на 

интернет страницата на Община Дряново, раздел „Административни актове“, 

подраздел „Проекти на наредби“ и на интернет страницата на Общински съвет – 

Дряново в раздел „Новини“ и раздел „Наредби“. 
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