
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведен протест с вх.№ 090 / 

02.03.2017 г. от Петя Драганова – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, 

по преписка № 469 / 2017 г. С него прокуратурата иска от Административен съд – 

Стара Загора да отмени като незаконосъобразни  отделни текстове от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Чирпан, а именно – чл.2, ал.1, т.8, чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.55 и параграф 8 от 

ПЗР на наредбата. 

1. Причини, налагащи изменение на Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан. 

 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведен протест с вх.№ 090 / 

02.03.2017 г. от Петя Драганова – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, 

по преписка № 469 / 2017 г. С него прокуратурата иска от Административен съд – 

Стара Загора да отмени като незаконосъобразни  отделни текстове от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Чирпан, а именно – чл.2, ал.1, т.8, чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.55 и параграф 8 от 

ПЗР на наредбата. 

 

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс 

/ АПК / при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници 

административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да 

издаде акта, чието издаване е отказал. Съгласно чл.159, т.3 от АПК жалбата или 

протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се 

прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. 

 

2. Цели,които се поставят:  

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

местните данъци и такси; 

 предотвратяване на съдебно производство по повод обявяване на 

незаконосъобразност на горепосочените текстове от наредбата, като 

противоречащи на норми от по – висок по степен нормативен акт.  

 



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

За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са :  

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се за местните такси и цени на 

услуги в Община Чирпан; 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински 

съвет – Чирпан; 

 отстраняване на противоречието между текстове от наредбата и Закона за 

местните данъци и такси 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8, 

чл.9, чл.9б, чл.123, ал.3 и чл.127 от Закона за местните данъци и такси и чл.3, ал.3 от 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в 

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

територията на Община Чирпан, както следва : 

§ 1. Чл.2, ал.1, т.8  се отменя. 

 

Стар текст  на чл.2, ал.1, т.8 : „туристическа такса”. 

 

           § 2. Чл.4, ал.1, т.4 и т.5 се отменят.  

  

 



 Стари текстове на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 :  

„4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на 

услуги;” 

„5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в 

Наредбата услуги.” 

           § 3. Чл.55, ал.1 се отменя.  

Стар текст на чл.55, ал.1 : „За не събрана такса по чл. 31, ал. 3 на физическите 

лица се налага глоба в размер от 20.00 до  200.00 лв., а на юридическите лица се налага 

имуществена санкция в размер от 100.00  до 500.00 лв. (чл. 127 от АР на ЗИМ на ЗМДТ, ДВ, бр. 

119/2002 г.)” 

§ 4. Чл.55, ал.2 придобива следната редакция: За подаване на декларация с 

невярно съдържание по чл. 18б на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а 

на юридическите лица и едноличните търговци - от 100 до 500 лв.” 

Стар текст на чл.55, ал.1 : За подаване на декларация с невярно съдържание по чл. 18б 

на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на юридическите лица от 100 до 300 

лв. при повторно нарушение на физическите  и юридическите лица се налага глоба от 150 до 

500 лева. 

§ 5. Параграф 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан се отменя. 

Стар текст на § 8 : „На физически или юридически лица, които имат задължения към 

Общината се отказва извършването на услуги по тази Наредба, до погасяване на дължимите 

суми.” 
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