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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, 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане 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 изменението и допълнението на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан: 

 

С настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан се предвижда въвеждането на една нова такса и на 

една нова цена за услуга във връзка със зачестилите заявления за допускане и 

одобряване промяна предназначение на имоти в „за фотоволтаични системи 

(електроцентрали, инсталации, паркове)”, одобряването на инвестиционни проекти за 

изграждане на обекти за производство на електроенергия и издаване на разрешения за 

строеж за тях – както на частни, така и на общински терени. Определянето на таксата и 

на цената на услугата е на база площта на терена. 

Предлага се и актуализиране на отделни текстове от ГЛАВА ТРЕТА „б”  „Цени на 

неуредени със закон услуги по спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на Община Чирпан”, свързани с прилагането на Наредба № 

7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията 

на община Чирпан във връзка с възникнали неясноти, неточности и пропуски в някои 

нейни текстове. 

 

2. Цели, които се поставят:  

За чл.54 

 Облекчаване на инвеститорите при снабдяване с необходимите строителни 

книжа за реализиране на инвестиционните намерения за изграждане на 

фотоволтаични системи (електроцентрали, инсталации, паркове); 

 Запълване на празнината в подзаконовата нормативна уредба на Община 

Чирпан. 

За чл.54б 

 Изясняване и уточняване прилагането на разпоредбите на Наредба № 7 за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

община Чирпан; 



 Запълване на празнини в подзаконовата нормативна уредба на Община Чирпан. 

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

За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в наредбата не са 

необходими финансови средства.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови такива:  

За чл.54 

 Облекчаване на финансово-икономическите условия и реализиране на повече 

инвестиционни намерения на територията на Община Чирпан за производство 

на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

 Привличане на български и чуждестранни инвеститори, осигуряване на работни 

места; 

 Създаване на по-добри условия за обслужване на инвеститорите и реализиране 

на бизнес намеренията им. 

За чл.54б 

 Правилно и законосъобразно прилагане на разпоредбите на Наредба № 7 за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

община Чирпан; 

 Създаване на по-добри условия за ползвателите на „Зелена зона”. 

 

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.  

 

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 

26.07.2022 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 и становища по 

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. 

 

Предлагаме 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.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, 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. Изменя и допълва чл. 40 от глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ VІ „Такси 

за технически услуги”, като се създава нова т.9 със следния текст: 

 

„за издаване на разрешение за строеж за обекти за производство на електрическа 

енергия: 

9.1 за ветрогенератори – 200 лева / брой; 

9.2 за  фотоволтаични системи – 0.01 лв. / кв.м, но не по-малко от 200 лева.” 

 

§ 2. Изменя и допълва чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон 

услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, 

като в цените на услугите на отдел „Териториално и селищно устройство”,  I.Услуги за 

съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, се създава нова точка 13, със 

следният текст: 

 

I.Услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 

 

№ Съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти за: 

Мярка Цена 

13. 

 

 

13.1. 

 

13.2. 

Разглеждане и одобряване на 

инвестиционен проект за производство 

на електрическа енергия: 

 За вятърен генератор 

 

За фотоволтаична система 

 

 

 

Брой  

 

Кв.м 

 

 

 

1000.00 лв. / брой  

 

0.02 лв. / кв.м, но не по-

малко от 1000 лева 

 

§ 3. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани 

или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като цените на 

услугите на отдел „Териториално и селищно устройство”,  III.Други услуги по Закона 

за устройство на територията, се изменят, както следва: 

 

№ Услуга Срок  Цена 

8. (Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Съгласуване на 

обекти по чл.147, ал.2 от ЗУТ 

 

7 дни  

 

100.00 лв. 

еднократно 

 

§ 4. Изменя и допълва чл.54б от ГЛАВА ТРЕТА „б” Цени на неуредени със 

закон услуги по спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на Община Чирпан, както следва: 

 

1. Чл. 54б, ал.1, т.1 се изменя и придобива следната редакция: 

„Чрез предварително закупен от водача талон от паркинг-автомат – 0,50 

лв. с ДДС за всеки започнати 30 (тридесет) минути.”  

 



Стар текст: „Чрез предварително закупен от водача талон или таксуване от паркинг-

автомат – 0,50 лв. с ДДС за всеки започнати 30 (тридесет) минути.” 

 

2. В чл.54б, ал.1 се създават нови т.3 и т.4 със следния текст: 

„3. Чрез предварително закупен билет от инкасатор – 1,00 лв. с ДДС за всеки 

започнат един час. 

4. С издадена карта за преференциално паркиране.” 

 

3. Чл. 54б, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: 

„За платено преференциално паркиране на ППС / МПС, съгласно чл.18, ал. 6 

от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 

на територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата в размер на 50 

(петдесет) лева на година.” 
 

Стар текст: „За платено преференциално паркиране на ППС / МПС, съгласно чл.18, ал. 6 

от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата в размер на 50 (петдесет) лева на 

година, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември.” 

 

4. Чл. 54б, ал.6 се изменя и придобива следната редакция: 

„За платено паркиране на ППС / МПС - „Служебен абонамент” в границите 

на зоните по чл.10, ал.1(„Зелена зона”), съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Чирпан се заплаща цена на услугата в размер на 150 (сто и петдесет) лева 

на година.” 

 
Стар текст: „За платено паркиране на ППС / МПС - „Служебен абонамент” в границите 

на зоните по чл.10, ал.1(„Зелена зона”), съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан се заплаща 

цена на услугата в размер на 150 (сто и петдесет) лева на година, платими на две равни вноски 

– до 30 юни и до 30 ноември.” 

 

5. Чл. 54б, ал.7 се изменя и допълва и придобива следната редакция: 

„На територията на община Чирпан, извън границите на зоните по чл.10, 

ал.1 („Зелена зона”), се допуска режим на платено паркиране за юридически лица и 

лица със свободни професии - „Служебен абонамент”, съгласно чл. 19, ал. 3 от 

Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на Община Чирпан, и се заплаща цена на услугата в размер на 100 

(сто) лева на година.” 

 
Стар текст: „На територията на община Чирпан, извън границите на зоните по чл.10, 

ал.1 („Зелена зона”), се допуска режим на платено паркиране - „Служебен абонамент”, съгласно 

чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 

на територията на Община Чирпан се заплаща цена на услугата: 

1. за физически лица – в размер 50 (петдесет) лева на година; 

2. за юридически лица – в размер 100 (сто) лева на година.” 

 

6. Чл. 54б, ал.8 се изменя и придобива следната редакция: 

„За платено паркиране на ППС / МПС в границите на зоните по чл.10, 

ал.1(„Зелена зона”) с пропуск, издаден по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Чирпан, без ограничение на времето за престой се заплаща следната цена 



на услугата: 

- за лица с постоянен или настоящ адрес в „Зелена зона” – 50 (петдесет) 

лева на година за първо ППС / МПС в домакинството и 100 (сто) лева за всяко 

следващо ППС в домакинството, платими на две равни вноски; 

- за лица с постоянен или настоящ адрес извън „Зелена зона” – 100 (сто) 

лева на година за първо ППС / МПС в домакинството и 150 (сто и петдесет) лева 

за всяко следващо ППС / МПС в домакинството, платими на две равни вноски.” 

 
Стар текст: „За платено паркиране на ППС / МПС в границите на зоните по чл.10, 

ал.1(„Зелена зона”) с пропуск, издаден по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан, без 

ограничение на времето за престой се заплаща следната цена на услугата: 

- за лица с постоянен или настоящ адрес в „Зелена зона” -  50 (петдесет) лева на година 

за първо ППС / МПС в домакинството и 100 (сто) лева за всяко следващо ППС в 

домакинството, платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември; 

- за лица с постоянен или настоящ адрес извън „Зелена зона” -  100 (сто) лева на година, 

платими на две равни вноски – до 30 юни и до 30 ноември.” 

 

7. Чл. 54б, ал.10 се изменя и придобива следната редакция: 

„За издаване на годишен пропуск по реда на чл.19, ал. 4 от Наредбата за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Чирпан на  юридически лица, зареждащи търговски обекти и обслужващи 

банки на територията на „Зелена зона” или извършващи товаро-разтоварни 

работи в централна градска част или „Зелена зона”, се заплаща цена на услугата в 

размер на 20,00 лева.” 

 
Стар текст: „За издаване на годишен пропуск по реда на чл. 9, ал. 5 от Наредбата за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан 

на  юридически лица, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки на територията на 

“Екозоната” или извършващи товаро-разтоварни работи в централна градска част, се заплаща 

цена на услугата в размер на 20,00 лева.” 

 

8. В чл.54б се създава нов ал.11 със следния текст: 

„За преиздаване на карта-талон по реда на чл. 11 ал. 4 от Наредбата за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Чирпан се заплаща такса в размер на 10 лв.” 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


