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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От 

Ивайло Крачолов 

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 

 

 

 

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. 

С Решение № 463 от 13.12.2018 г. Общински съвет – Чирпан прие промени в чл. 

18а , ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Чирпан относно услугата използване на 

контейнери за битови отпадъци. За изминалите 4 години по данни от Националния 

статистически институт инфлацията е 27,7%. Предложението е когато таксата за битови 

отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци, ползвателите на 

имота да заплащат нов размер на таксата, коригиран с процента на инфлацията. 

 

2. Цели, които се поставят:  

 Актуализиране на таксите и цените на услугите по Наредбата. 

 Създаване на подзаконова уредба, отнасяща се до услугата използване на 

контейнери за битови отпадъци. 

 

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.   

Въз основа на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с 

Постановление № 1 на МС от 2012 г., са определени размерите на съответните цени за 
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съответните услуги, които общината предоставя. Общински съвет – Чирпан има 

правомощието съгласно чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / да 

реши размерът на таксите да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определената услуга, ако се цели защита на обществения интерес. 

При определянето размерът на цените на услуги са взети предвид и размерът на същите 

при съседни и на подобни по население на Община Чирпан общини. 

 

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.  

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 30 дни.  

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

24.10.2022 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, 

подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект, в деловодството на 

Община Чирпан ще се приемат писмени предложения за изменения на предложения 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан. 

 

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. 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 : 
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§ 1. В чл. 18а, ал. 3, т. 1 текстът: 

 

т. 2: А) За използване на всеки контейнер от 1.1 м3: 

- За услугата сметосъбиране      - 140,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 400,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа          -   90,00 лв. 
 

Б) или за използване на всеки контейнер от 4 м3: 

- За услугата сметосъбиране      -   312,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 1152,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа          -   206,00 лв. 

 

се изменя по следния начин: 

т. 2: А) За използване на всеки контейнер от 1.1 м3: 

- За услугата сметосъбиране      - 180,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 510,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа         - 115,00 лв. 
 

Б) или за използване на всеки контейнер от 4 м3: 

- За услугата сметосъбиране      -   400,00 лв. 

- За услугата сметоизвозване      - 1470,00 лв. 

- За услугата обезвреждане на отпадъците в депа         -   260,00 лв. 

 

§ 2. Измененията влизат в сила от 01.01.2023 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: ………………………. 

Иванка Петрова 

Главен юрисконсулт 

 


