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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Румен Василев Тунанов – заместник-кмет на Община Чирпан, упълномощен със 

заповед № РД-09-452 / 12.06.2020 г. на Кмета 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 

 

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. 

 

Със свое решение № 77 / 26.03.2020 г. Общински съвет – Чирпан прие Наредба № 8 

за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга в община Чирпан. Съгласно изискванията на 

глава Втора от наредбата общината издава регистрационен талон и регистрационен 

номер на превозното средство. Налага се изменение и допълнение на Наредбата за 

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

на Община Чирпан, където да се предвидят цени на предоставяните услуги. 

Същевременно следва да се отменят дублиращи се текстове в Наредбата за опазване на 

околната среда на територията на община Чирпан. 

 

2. Цели,които се поставят:  

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

движение по пътищата и Наредба № 8 за регистрация, отчет, контрол и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга в община Чирпан ; 

 синхронизиране на местната подзаконова уредба;  

 осъществяване на правомощията на общинската администрация, 

свързани с регистрацията на ППС с животинска тяга.  

 

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

За прилагането на допълненията в Наредбата са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан -  за тонер, хартия, 

принтер, закупуване на табели, ламиниране и пр. 

 

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; 

 осъществяване на правомощията на общинската администрация, свързани с 

регистрацията на ППС с животинска тяга и контрол върху спазването им.  

 

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 

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 04.05.2020 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 и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан не са постъпили писмени предложения 

за изменения на предложения проект 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. 

 

 

Предварителна оценка на въздействието на изменението и допълнението на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Чирпан. 

  

1. Основания за законодателна инициатива. 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет - Чирпан за 

приемане на изменението и допълнението на Наредбата е чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 

Наредба № 8 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят 

пътните превозни средства с животинска тяга в община Чирпан.  

2. Заинтересовани страни. 

           Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Чирпан са всички жители на община Чирпан, 

като участници в движението по пътищата. 

3.Анализ на разходи и ползи. 

За прилагане на изменението и допълнението на Наредбата  се изисква допълнителен 

финансов ресурс - за тонер, хартия, принтер, закупуване на табели, ламиниране и пр.  

4.Административна тежест и структурни промени. 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в Общинска администрация 



Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата.  

5.Въздействие върху нормативната уредба. 

Приемането на това изменение и допълнение на Наредбата води до промени в 

Наредбата за опазване на околната среда 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.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните 

актове (ЗНА), чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс 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 Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица”, в чл.54 раздел „Селско 

стопанство” досегашния текст на т.7 и т.7, б. „а” се изменя и придобива следния вид: 

„Издаване на регистрационен талон по чл.7, ал.2 от Наредба № 8 за регистрация, 

отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга в община Чирпан - 5.00 лв. 

Издаване на регистрационен номер по чл.9, ал.2 от Наредба № 8 за регистрация, 

отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга в община Чирпан - 10.00 лв.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2. В Наредбата за опазване на околната среда на територията на община 

Чирпан (приета с решение № 69 / 15.05.2004 г. на Общински съвет – Чирпан,  изм. и 

доп. с решение № 265 / 21.07.2005 г., изм. и доп. с решение № 321 / 27.10.2005 г., изм. и 

доп. с решение № 412 / 27.04.2006 г., изм. и доп. с решение № 443 / 27.07.2006 г., в 

сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. с решение № 348 / 26.11.2009 г., изм. с решение № 

187 / 22.11.2012 г., изм. с решение № 159 / 27.10.2016 г.) се отменят чл.40, т.2, изр.2 и 

чл.40, т.2, б. „А”. 
   

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

РУМЕН ТУНАНОВ 

Заместник-кмет на Община Чирпан,  

упълномощен със заповед № РД-09-452 /  

12.06.2020 г. на Кмета на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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