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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 

 

            ГОСПОЖИ И ГОСПОДА 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: 

Във връзка с приети промени в Закона за местните данъци и такси е необходимо 

актуализиране и синхронизиране на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

територията на Община Чирпан с действащото законодателство.  

Промените са публикувани в Държавен вестник, бр. 14 от 2021 г. с § 21 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 

преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 

71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 

2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.), според който 

законът влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на 

резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2021 г., с изключение на § 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1, § 15, 16, 17 и 20, които 

влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник", т.е.влизането в 

сила на изменението на чл.71 от ЗМДТ се отлага с посочения срок. Това означава, че 

следва да бъде изменено и влизането в сила на чл.18б, ал.1, т.1 от Наредбата за 

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

на Община Чирпан. 

2. Цели, които се поставят:  

 Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан; 

 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на 

Република България; 

 увеличаването на срока по чл.18б, ал.1, т.1 от Наредбата ще даде възможност на 

повече притежатели на имоти на територията на общината да се възползват от 

възможността да подадат съответната декларация. 

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. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от 

Община Чирпан; 

 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на 

Република България. 
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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.  

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове. 

  Съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 

дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, 

съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-

кратък от 14 дни. В конкретния случай съставителят определя срок от 14 дни.  

Причината за определяне на срок от 14 дни е бързо привеждане на текста на 

чл.18б, ал.1, т.1 от Наредбата в съответствие със ЗМДТ, преди да е изтекла 2021 г.  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

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 е публикуван на 30.11.2021 г., на интернет страницата на Община Чирпан, 

раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В тази връзка предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 14 

от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) 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. 71, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, 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. Изменението на чл.18б, ал.1, т.1 от Наредбата за определянето и 

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

Чирпан, постановено с решение № 227 / 22.12.2020 г. на Общински съвет – Чирпан, 

влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от 

преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

  

Вносител: ............................. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан  

 

Съгласувал:..................... 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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