РЕШЕНИЕ № 241
30.03.2017 г.
Общински съвет –Чирпан

Предвид предложение за решение вх. № 095 / 02.03.2017 г., внесенo от Даниела
Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан, Общински съвет - Чирпан

РЕШИ :
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.7, чл.8,
чл.9, чл.9б, чл.123, ал.3 и чл.127 от Закона за местните данъци и такси и чл.3, ал.3 от
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност Общински съвет – Чирпан приема следните изменения в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. Чл.2, ал.1, т.8 се отменя.
Стар текст на чл.2, ал.1, т.8 : „туристическа такса”.

§ 2. Чл.4, ал.1, т.4 и т.5 се отменят.
Стари текстове на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 :
„4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и
цени на услуги;”
„5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в
Наредбата услуги.”
§ 3. Чл.55, ал.1 се отменя.
Стар текст на чл.55, ал.1 : „За не събрана такса по чл. 31, ал. 3 на физическите
лица се налага глоба в размер от 20.00 до 200.00 лв., а на юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв. (чл. 127 от АР на ЗИМ на ЗМДТ,
ДВ, бр. 119/2002 г.)”
§ 4. Чл.55, ал.2 придобива следната редакция: За подаване на декларация с
невярно съдържание по чл. 18б на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а
на юридическите лица и едноличните търговци - от 100 до 500 лв.”
Стар текст на чл.55, ал.1 : За подаване на декларация с невярно съдържание по
чл. 18б на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на юридическите лица

от 100 до 300 лв. при повторно нарушение на физическите и юридическите лица се
налага глоба от 150 до 500 лева.
§ 5. Параграф 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан се отменя.
Стар текст на § 8 : „На физически или юридически лица, които имат
задължения към Общината се отказва извършването на услуги по тази Наредба, до
погасяване на дължимите суми.”

От 21 общински съветници, присъствали 20, от които:
„за“
1. Ангел Митев Димитров
2. Васил Георгиев Донев
3. Вълчо Николов Николов
4. Ганчо Илиев Енчев
5. Гено Николаев Генов
6. Господин Петров Ангелов
7. Даниела Иванова Драгийска
8. Данко Георгиев Георгиев
9. Динко Тотев Тотев
10. Иван Станчев Станчев
11. Илияна Желязкова Ангелова
12. Камен Ивов Мартинов
13. Красимира Петрова Славчева
14. Николай Стефанов Петков
15. Николай Янков Стоянов
16. Орхан Кемалов Асанов
17. Рафаил Вели Вели
18. Росен Василев Иванов
19. Стефан Иванов Радев
20. Христо Видев Стефанов
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Председател на
Общински съвет – Чирпан: ...................................
/ Даниела Драгийска /

