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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОВАДИЯ
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Д О К Л А Д
от Анатоли Атанасов – Зам. Кмет на Община Провадия и
изпълняващ длъжността Кмет на Община Провадия съгласно Заповед №1144
от 04.05.2015 година на Кмета на Община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект
за изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Провадия.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
През 2014 година община Провадия започна ремонт и обновяване на спортната площадка в
нашия град, отчитайки обстоятелството, че съоръжението бе морално остаряло и почти
неизползваемо. На 9 април 2015 година се състоя заседание на комисията, назначена от ДНСК
София, която прие обекта без забележки. Община Провадия вложи собствени средства в размер на
120 994лв. в обновяването на спортното съоръжение и 58 778 лв.в ремонта на административната
сграда.Това ще даде възможност на спортните организации и спортуващите граждани да ползват
още един спортен обект, общинска собственост, оборудван и реновиран съгласно съвременните
изисквания. За да се запази в сегашното си състояние и за да се ползва по-дълго време спортната
площадка в гр.Провадия от всички нас, е необходимо да се спазва стриктно ПРАВИЛНИКЪТ за
реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на
физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на
община Провадия.
Направен бе анализ на прогнозните разходи за издръжка на спортната площадка електрическа енергия, вода, трудови възнаграждения на наетите лица и др. Това предполага
предложението за въвеждане на цена на услугата „Ползване на спортната площадка“ .
Мотиви:
1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно ниво със
законовите изисквания.
2.Създаване на равни възможности за всички желаещи да спортуват.
В Общинска администрация Провадия е постъпило Предложение с вх. № РД 9100606/23.04.2015 г. от директора на Исторически музей гр. Провадия, относно изменение и
допълнение на Приложение 1 към чл. 53 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на община Провадия. Промяната на текста
в раздел „Култура“ се налага от възможността децата до 7 години и хората с увреждания да
посещават Историческия музей, Художествената галерия и крепостта Овеч безплатно.

Предвид възможността да се ползват зали в Историческия музей и Художествената
галерия, е необходимо да се определи цена и на тази услуга.
Мотиви:
1. Повишаване на степента на познания на децата до 7 годишна възраст за историческото
минало на община Провадия.
2. Осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за активно социално
включване в обществения живот.
Във връзка с влезлите в сила от 25 март 2014 г. промени в Административно процесуалния
кодекс и въвеждането на комплексното административно обслужване в общините, се налага
формиране на цени на комплексните административни услуги,предоставяни от община Провадия.
В тази връзка да бъде променена Наредба № 8 -за определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите на територията на община Провадия, Глава трета „Цени и такси на неуредените
със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“.
Мотиви:
1.Промени в Административно процесуалния кодекс и въвеждане на комплексни
административни услуги.
2.Формиране на цени за комплексните административни услуги.
Предлаганите на Вашето внимание промени в Наредба №8
за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия са в
съответствие със законовите разпоредби.
Настоящият доклад и проектът за изменение на Наредба №8 определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия са публикувани на
интернет страницата на община Провадия в 14-дневния срок по чл.26 ал.2 от Закона за
административните актове, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят
становища и направят предложения по проекта.
Предлагам след обсъждане и запознаване с изразените становища и предложения по
проекта, Общински съвет Провадия да приеме следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.9 от Закона за местните данъци и такси, вр. чл.8 от Закона за нормативните актове, Общински
съвет Провадия
1.Приема изменение в Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Провадия, както следва:
1.1. В раздел „Други услуги“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата се създава точка 018
№
018
018.1

018.2

018.3

Услуга
Ползване на спортна площадка гр.Провадия:
За отборни срещи по минифутбол:
- За учащи
- За възрастни
За отборни срещи по волейбол:
- За учащи
- За възрастни
За тенис на корт:
- Със собствени топки и ракети
- С топки и хилки общинска собственост

Цена на услуга
6.00 лв. на час
10.00 лв. на час
6.00 лв. на час
10.00 лв. на час
8.00 лв. на час
12.00 лв. на час

018.4

018.5

018.6

За ползване на спортната площадка с осветление в 15.00 лв. на час
тъмната част на денонощието
Зимно работно време – до 20:00 часа
Лятно работно време – до 22:00 часа
За провеждане на масови начинания – концерти, 20.00 лв. на час
спортни състезания и др. от физически и юридически
лица, осъществяващи стопанска дейност, както и от
организации регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, извършващи допълнителна
стопанска дейност
За провеждане на събития организирани от 100 лв. на час
политически партии, коалиции, инициативни комитети
и формации/обединения

1.2.Раздел „Култура“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата се изменя по следния начин:
Култура
001.

/изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г., изм. Решение 23-488
от 25.07.2013г./Вход за градски исторически музей и
художествена галерия
- за възрастни
- за учащи и пенсионери /ново/
- за деца до 7 години и хора с увреждания/ново/

2.00 лв.
1.00 лв.
безплатно

002.

/изм. Решение 23-488 от 25.07.2013г./Беседа в
градския исторически музей и художествената
галерия

10.00 лв./група

002.1

/нова Решение 23-488 от 25.07.2013г./ Беседа
на крепостта „Овеч“

10.00 лв.

004

Вход за крепостта „Овеч“

004.1

/изм. Решение №4-48/28.12.2011г./
-за възрастни
-за учащи и пенсионери /ново/
-за деца до 7 години и хора увреждания
/ново/
- за групи над 20 човека се прави отстъпка 20 %

004.4

Ползване Исторически музей от
организации с нестопанска цел и физически
лица /ново/
Ползване на Художествена галерия от
организации с нестопанска цел и физически
лица /ново/

2.00 лв.
1.00 лв.
безплатно

150.00 лв на час

120.00 лв на час

1.3.В Глава трета „Цени и такси на неуредените със закон услуги,оказвани или предоставяни от
общината на физически и юридически лица“.
1.3.1.Създава нова алинея № 6 към чл.48:
„(6). Цената на комплексната административна услуга се определя като сбор от
таксите/цените на отделните услуги, определени в тази наредба, включително и цената на
куриерската услуга,ако се ползва такава.“
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
(съгл. з-д №1144 от 04.05.2015 година
на Кмета на Община Провадия):
АНАТОЛИ АТАНАСОВ: /п/
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Съгласувал:
Главен юрисконсулт:/п/.
(Б. Стойчева)
Изготвил:
Секретар на Община Провадия:/п/
(В. Кирова)

