
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН  

                    
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от 

Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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, 

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан : 
 

В ДВ,бр.81/02.10.2018 г. бе публикувана заповед № РД-18 – 1540 / 03.09.2018 г. на 

изпълнителния директор на АГКК – София, с която са одобрени кадастралната карта и 

кадастралния регистър на град Чирпан и землището му. В тази връзка е необходимо да 

се извършват административните услуги издаване на нов административен адрес и 

издаване на удостоверение за административен адрес, както и издаване на 

удостоверение за идентичност на адрес. 

2. Цели, които се поставят:  

 Предоставяне на адекватни на съвременните обществени отношения 

административни услуги. 

 

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

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община 

Чирпан.  

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до техническите услуги, 

осъществявани от Община Чирпан 

 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на 

Р България  

 

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 Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 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 и 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси и при изпълнение изискванията на чл.26 и 

чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, както следва : 

 

§ 1. В глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица”, чл.54 се допълва с нови 

т.41 и т.42 в таблица III. „Други услуги по Закона за устройство на територията” на 

отдел „Териториално и селищно устройство”, със следния текст : 

 

 т.41 „Определяне на нов административен адрес и издаване на 

удостоверение за административен адрес” – срок за изпълнение 5 дни. 

 

 т.42 „Издаване на удостоверение за идентичност на адрес” - срок за 

изпълнение 5 дни. 

 

 

§ 2. За услугите по т.41 и т.42 в таблица III. „Други услуги по Закона за 

устройство на територията” на отдел „Териториално и селищно устройство” размерът на 

цените е определен съгласно чл.40, т.5 от Наредбата за определянето и 

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

Чирпан. 

 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


