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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,
В Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия има услуги,които по различни причини община Провадия вече
не извършва и следва текстовете за тези услуги да отпаднат:
1.Зала „Винарна“ на архитектурен комплекс „Вароша“ е отдадена под наем по съответната
процедура през 2012 година. Предвидената в раздел „Други услуги“, точка 003.4 на Приложение
1 към чл. 53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на община Провадия такса за „Ползване на зала за дегустация във
Винарна в арх.резерват „Вароша“ не е реално действаща и следва тази услуга да отпадне.
Мотиви:
1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно ниво с реално
предлаганите и ползвани от населението услуги в дейност „Други услуги“, точка 003.4 –
„Ползване на зала за дегустация във Винарна в арх.резерват „Вароша“.
2.От 2010 година Градският плувен басейн не работи. Съоръжението е неизползваемо, тъй
като не отговаря на съвременните изисквания за безопасната му експлоатация. В Общинския
план за развитие на община Провадия 2014-2020 е предвидено подобряване, разширяване и
модернизиране на спортната инфраструктура в общината чрез разработване на проекти по
различните оперативни програми в периода 2014-2020 година, в това число и Градския плувен
басейн. Към момента определените в раздел „Други услуги“, точка 004 на Приложение 1 към чл.
53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на община Провадия входни такси за ползването на плувния басейн
не са действащи. При осъществяването на заложените в Общинския план за развитие на община
Провадия ремонт и реконструкция на Градския плувен басейн и пускането му в експлоатация, ще
бъдат определени и съответните такси за ползването му.
Мотиви:
1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно ниво с реално
предлаганите и ползвани от населението действащи спортни съоръжения.

3.Градският радиотранслационен възел от няколко години не излъчва програмен блок и не
предлага услуги на населението. С навлизането на съвременните технологии в бита на нашите
съграждани постепенно ролята и значението на градския радиовъзел силно намаля. Градската
кабелна радиомрежа е много амортизирана и практически неизползваема. Предвидените в раздел
„Култура“, точка 003 на Приложение 1 към чл. 53 от
Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община
Провадия такси за“Услуги в градски радиовъзел“ не са реално действащи и следва да отпаднат.
Мотиви:
1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно ниво с реално
предлаганите и ползвани от населението услуги в дейност „Култура“, точка 003 – „Услуги в
градския радиовъзел“.
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.
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 отпада точка 003.4
– „Ползване на зала за дегустация във Винарна в арх.резерват „Вароша – 15.00 лв./ден“.
1.2.В раздел „Други услуги“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата отпада точка 004 „Входна такса градски басейн, за граждани – 2.00 лв., за учащи – 1.00 лв.“
1.3.В раздел „Култура“ на Приложение 1 към чл.53 на наредбата отпада точка 003 –
„Услуги в градския радиовъзел, 003.1 Съобщение до 60 сек. - 2.00 лв., 003.2 Музикален
поздрав - 2.00 лв.“
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.

ИНЖ.ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Изготвил:
Росица Пиринлиева -нач.отдел „ХД и ПР“
Съгласувал:
Росица Илиева - ст.юрисконсулт

