ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Чирпан

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 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”.

