Уважаеми граждани на община Перущица на основание чл.26, чл.28 от Закона за
нормативните актове , във връзка с чл.77 от АПК, предлагаме на вниманието на
заинтересованите лица в 30 -дневен срок считано от 26.06.20202г. за обсъждане,
предоставяне на становища , предложение и възражения настоящият проект на
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Перущица. Предложенията и препоръките по проекта могат
да се подават в деловодството на Община Перущица или на e-mail:
perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 17,00 часа на 18.12.2020г./петък/
Основни причини , които налагат приемането на Наредбата е:
1. Предложението на директора на РИМ Перущица за актуализация на
предоставените услуги и цени от музей.
2. Необходимостта от приемането на измененията в наредбата е с цел привеждане
на местните разпоредби в съответствие с нормативната уредба от по-висока степен.
3. Създаване на условия за разширяване на съществуващите услуги и
привеждането им в съответствие с новите потребности на гражданите на община
Перущица
4. Актуализиране на някои такси в следствие на увеличени трудови
възнаграждения на персонала зает с изработването им както и преките материални
разходи.
5. Актуализиране на някои цени на услуги и привеждането им в съответствие с
новите условия, тъй като те не са променяни от 2012г.а в този период са настъпили много
промени както в икономиката така и в социалната сфера
Целите, които се поставят: предоставяне на нови услуги за задоволяване
повишените интереси и изисквания на посетителите в музея и историческите
забележителности на Перущица и уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и
действащото законодателство, подобряване на обслужването и задоволяване на
потребностите на заявителите на услуги.
Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За
прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни финансови
средства .
Очаквани резултати : е увеличаване търсенето на услуги и обезпечаване
разходите по предоставяне на тези услуги.
Анализ на съответствието с правото на ЕС: Предлаганата наредба е в
съответствие с нормативни актове от по – висока степен, както и се тези не европейското
законодателство

