ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАН СТАНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН
Относно: Изменение на решение № 226 / 22.12.2020 г. на Общински съвет - Чирпан
Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
Със своя заповед №АК-01-ЗД-01 / 07.01.2021 г. областният управител на област
Стара Загора на основание чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) е върнал за ново обсъждане като незаконосъобразно решение
№ 226 / 22.12.2020 г. на Общински съвет – Чирпан, като приема, че решението
противоречи на чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
На основание разпоредбата на чл.45, ал.9 от ЗМСМА общинският съвет може да
отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
С оспореното решение Общински съвет – Чирпан въвежда нова цена към Звено
„Гробищен парк” – избор на гробно място. Общинските съвети като органи на местното
самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно
въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. В
изпълнение на предоставените им правомощия са овластени да издават нормативни
актове, с които да уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен
обществените отношения с местно значение по аргумент от чл. 76, ал. 3 от АПК, във вр.
с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Съществува изрична законова делегация
съгласно чл.9 от ЗМДТ, даваща право на общинския съвет да приема Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цените на предоставяните услуги.
С чл.6 от ЗМДТ това правомощие е конкретизирано, като в ал.1 са изброени местните
такси, които се събират общините, а съгласно ал.2 за всички услуги и права,
предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя
цена.От приложимата нормативна уредба следва, че на общинският съвет е
предоставено правото да определя цена за всички услуги, които не са отразени в
чл.6, ал.1 от ЗМДТ, като такси.
Общински съвет – Чирпан правилно е предвидил оспорената разпоредба да бъде
систематично разположена в глава трета „Цени на неуредени със закон услуги,
оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица” от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан, тъй като предлаганата цена не е сред изчерпателно и
императивно изброените в чл.6, ал.1 от ЗМДТ местни такси, които общините имат
право да събират, което напълно отговаря на правомощията му по чл.6, ал.2 от ЗМДТ.
Важно е да се отбележи, че законовата такса по чл.6, ал.1, б. „ж” – „за
откупуване на гробни места”, е имплементирана в местната наредба в чл.46, раздел VIII
„Такси за гробни места” и следва да се разграничи от цените, които звено „Гробищен
парк” прилага по чл.54 от същата наредба, които, за разлика от таксата по чл.46, не са
законово регламентирани, а определени като такива от общинския съвет.

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.6, ал.2 и
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл. 26 и
чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка със заповед №АК-01-ЗД-01 /
07.10.2021 г. на областния управител на област Стара Загора, Общински съвет – Чирпан
изменя свое решение № 226 / 22.12.2020 г., както следва:
§ 1. Чл.54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически и юридически лица” се изменя, като в цените
към Звено „Гробищен парк” (нова с решение № 178 / 30.09.2020 г. на Общински съвет
– Чирпан) се създава нова точка 4, със следния текст:
Звено „Гробищен парк”
№
4.

Избор на гробно място

ВНОСИТЕЛ……………………
ИВАН СТАНЧЕВ
Председател на Общински съвет -Чирпан

Съгласувал: …………………..
Димитър Славов
Юрисконсулт

Мярка
лв./бр.

Цена
160.00

