
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

Към проект на  

Наредба 

за правилата за движение и изискванията, на които трябва да 

отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на 

територията на Община Сърница 

 

 

Към §11 от проекта – създаването на нов чл.36, т.1 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Сърница 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Административни разходи (свързани с осигуряване на талони за 

регистрация) 

 

5 

2. Административни разходи (свързани с осигуряване на табела за 

регистрация) 

10 

3. Комунални разходи 0 

4. Разходи, свързани със заплати и осигуровки на служители, 

натоварени с осъществяването на дейността 

0 

5. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

15 

 

Към §11 от проекта – създаването на нов чл.36, т.2 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Сърница 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Административни разходи (свързани с осигуряване на талони за 

регистрация) 

 

5 



2. Административни разходи (свързани с осигуряване на табела за 

регистрация) 

10 

3. Комунални разходи 0 

4. Разходи, свързани със заплати и осигуровки на служители, 

натоварени с осъществяването на дейността 

0 

5. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

15 

 

Към §11 от проекта – създаването на нов чл.36, т.3 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Сърница 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Административни разходи (свързани с осигуряване на талони за 

регистрация) 

 

5 

2. Комунални разходи 0 

3. Разходи, свързани със заплати и осигуровки на служители, 

натоварени с осъществяването на дейността 

0 

4. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

5 

 

Към §11 от проекта – създаването на нов чл.36, т.4 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Сърница 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Административни разходи (свързани с осигуряване на табела за 

регистрация) 

10 

2. Комунални разходи 0 



3. Разходи, свързани със заплати и осигуровки на служители, 

натоварени с осъществяването на дейността 

0 

4. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

10 

 

 

 

 

 


