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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: 
 

С Решение № 76 от 26.03.2020 г. Общински съвет – Чирпан прие Наредба №7 за 

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

Община Чирпан. 

В наличната подзаконова уредба в Община Чирпан липсват цени на неуредени 

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

територията на Община Чирпан. Същевременно тези услуги се извършват от общината, 

респ. се извършват разходи по предоставянето им. 
 

2. Цели, които се поставят:  

 Актуализиране на таксите и цените на услугите по Наредбата 

 Създаване на подзаконова уредба, отнасяща се до услугите по спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Чирпан. 
 

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

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са необходими 

допълнителни финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета на 

Община Чирпан -  за закупуване на материали (хартия, касова лента), техника – таблет, 

принтер и др., за телефони, пощенски услуги, отопление, осветление, както и за 

възнаграждения и осигуровки на служителите на Община Чирпан, извършващи 

услугите. 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 

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. 
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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 

15.04.2020 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 

 

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. 9, 

11,18,19,30 и 33 от Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на Община Чирпан, 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. Създава се нова ГЛАВА ТРЕТА „б” 

„Цени на неуредени със закон услуги по спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на Община Чирпан” 

 

§ 2. Създава се нов чл. 54б със следния текст: 
Чл. 54б (1) Цената за кратковременно паркиране или престой на ППС на терените 

общинска собственост, определени като зони за платено паркиране по чл. 11, ал. 3 на Наредбата 

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

Чирпан е както следва: 

1. Чрез предварително закупен от водача талон или таксуване от паркинг-

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

2. Чрез SMS. Времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е 
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не по-малко от 1 час. С един SMS се заплаща 1,00 лв. с ДДС за 1 час престой в зоната за 

платено паркиране. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално 

съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила. Пример: СТ 1111 

СЗ - правилно; ST 1111 SZ - неправилно. 
 

(2) За принудително задържане, чрез техническо средство „скоба“ на неправилно 

паркирани ППС в границите на зоните за платено паркиране определени по реда на чл. 

30, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на Община Чирпан се заплаща цена в размер на 20,00 

(двадесет) лева. 
 

(4) За принудително преместване на неправилно паркирано в „Зелена зона” ППС 

се заплаща цена в размер на 50,00 (петдесет) лева. 
 

(5) За отговорно пазене на преместено по реда на чл.168, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата ППС се заплаща цена в размер на 1,00 лв. с ДДС на час, считано 

от момента на уведомяване на РУ на МВР - Чирпан. 
 

(6) За платено преференциално паркиране на ППС, 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. 
 

(7) За платено паркиране на ППС - „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. 
 

(8) 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. 
 

(9) За платено паркиране на ППС 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 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. 

 

 

ВНОСИТЕЛ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 


