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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 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Представям на вниманието Ви 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.    

                             

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Чирпан. От м. септември 2020г. Община Чирпан стопанисва 

самостоятелно имот /бивш руски пазар/, след като го прие в собственост след 

излизането й от ”Комплексен търговски център” ООД и събира местни такси за 

ползване на пазара.  

Част от търговците паркират своите автомобили на територията на пазара 

и така затрудняват ползването на части от него, за което към момента не се 

събират такси. 

2. Цели,които се поставят:  

 осъществяване на правомощията на общинската администрация, 

свързани с регулиране и събиране на такси за ползване на пазари.  

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 подзаконовата нормативна база, отнасяща се за местните такси 

и цени на услуги в Община Чирпан; 

 хармонизиране на нормативната уредба на Общински съвет – Чирпан; 

 увеличаване на приходите от местни такси. 

 

4. 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.  

 

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 23.02.2022 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 

Общински съвет – Чирпан няма постъпили писмени предложения по предложения 

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

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

Чирпан  

 

 

На основание гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, б.”б” и чл.9 от Закона за местните 

данъци и такси, чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл.76, 

ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) и при спазване на изискванията на 

чл.26 и чл.28 от ЗНА, 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 ВТОРА, раздел II „Такса за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и за 

ползване на общински места за разполагане на рекламно-информационни 

елементи”, се създава нова буква „Д” в чл. 23, ал.1 със следния текст: 

„За ползване на паркомясто от търговците  на общински пазар дневната 

такса при пазарен ден е в размер на 5,00лв.”. 
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