
                                                      М О Т И В И 

към ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА № 8 ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

          

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

следните Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на 

територията на Община Исперих. 

       

1. Причини, които налагат приемането: 

Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение в Наредба № 8 за 

търговската  дейност на територията на Община Исперих са: 

1. Необходимост от синхронизиране на наредбата, действаща на територията на 

Община Исперих и нейното ефективно приложение; 

2. Появяване на нови видове дейности; 

3. Изравняване на условията, при които се осъществява дейност на открито. 

 

2. Целите, които се поставят: 

1. Да бъдат уредени неуредени със закон или подзаконов акт обществени 

отношения с местно значение; 

2. Да бъдат включени новопоявили се дейности, осъществявани на територията 

на общината; 

3. Предоставяне на възможност за разнообразяване на видовете дейности на 

открито. 

4. Със заплащане на такса за дейности, които се осъществяват върху терени на 

открито (общинска собственост) и са с друго предназначение, се предоставя 

възможност на бизнеса да прояви гъвкавост и предприемчивост и като последващ 

резултат ще се повишат и приходите в бюджета на общината.  

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за търговската дейност и 

предоставянето на услуги на територията на Община Исперих; 

Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

търговската дейност на територията на Община Исперих е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 


