Мотиви:
1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Чирпан.
• От 01.07.2021 г. Община Чирпан открива за ползване от всички желаещи
граждани и гости на града нов тенис корт с червено покритие (клей корт),
намиращ се на територията на Градския стадион в град Чирпан. Към момента в
подзаконовата нормативна уредба на Община Чирпан не съществуват текстове
относно ползването на тенис корт, съответно следва да се предвидят такива, за
да се запълни получената нормативна празнина;
• Необходимо е да се предвиди цена за ползването на корта, тъй като поддръжката
му в добро и функционално състояние е ежедневна и включва поливане на
корта, ползване на тенис четка (влачка), валиране с ръчен валяк и други
дейности и разходи, вкл. възнаграждение на персонал по поддръжката. Също
така ще се закупят тенис ракети и топки за игра на тенис, които ще могат да
бъдат ползвани от гражданите.
• Поддържането в добро състояние и функционирането на общинската спортна
площадка с изкуствено тревно покритие и тенис корта зависят от получаването
на цена за ползването им, която поне частично да покрива разходите по
предоставяне на услугата.
2. Цели,които се поставят:
• Актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се за местните
такси и цени на услуги в Община Чирпан, като те бъдат приведени в размери,
съотносими към съвременните обществено-икономически условия и реалности;
• Допълване на местната наредба с текстове, касаещи ползването на общинския
тенис корт;
• Приходите ще позволят поддържането в добро състояние и функционирането на
общинската спортна площадка с изкуствено тревно покритие и тенис корта.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни
финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.
4.
•
•
•

Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са:
повишаване на местните приходи;
запълване на празнота в подзаконовата уредба;
да се даде възможност общинската спортна площадка с изкуствено тревно
покритие и тенис кортът да се поддържат в състояние, позволяващо удобното им
ползване от всички граждани и гости на град Чирпан.

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 на проекта определя срок от 14 дни, като
мотивите за това са следните:
• Тенис кортът започва своето функциониране и е отворен за граждани от
01.07.2021 г. Към момента в подзаконовата нормативна уредба на Община
Чирпан не съществуват текстове относно ползването на тенис корт, съответно
следва да се предвидят такива, за да се запълни получената нормативна
празнина.
• Oбикновено не се провежда заседаниe на Общински съвет – Чирпан през месец
август, a не е целесъобразно изчакването на заседанието му през месец
септември. Същевременно, за да се отговори на новонастъпилата промяна в
предлаганите от общината услуги, би могло да се разгледа предложението на
заседанието на общинския съвет през месец юли и по този начин ще се
удовлетворят промените в обществените отношения, настъпили след
разкриването на новата услуга – ползване на тенис корт.

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.
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 граждани на община
Чирпан.
3.Анализ на разходи и ползи.
За прилагане на изменението и допълнението на Наредбата не се изисква
допълнителен финансов ресурс.
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 не води до промени в
други подзаконови нормативни актове.

