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от Добри Стоянов Стефанов - Кмет на община Крушари

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Крушари
1. Причини и мотиви за приемане на промени в настоящата наредба
С предлаганото допълнение на Наредбата се прецизират и конкретизират
цените на услугите, свързани с ползването на закрит плувен басейн при СУ
„Христо Смирненски“, с. Крушари.
През м.ноември 2017г. по наше предложение, Общински съвет - Крушари
прие решение за промяна в горецитираната Наредба. Практическото прилагане
на промените във връзка с приетата такса налага още по-детайлно разписване
на цените на услугите, предвид нееднозначното им тълкуване от ползвателите
на услугата „Ползване на закрит плувен басейн при СУ „Христо Смирненски“, с.
Крушари“.
Гореизложеното предполага изготвяне на предложение за прецизиране на
цена на услугата „Ползване на закрит плувен басейн при СУ „Христо
Смирненски“, с. Крушари“. Предложението е продиктувано и от необходимостта
за безопасно обслужване на ползвателите.

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:

Чрез предлаганите изменения и допълнения се цели да се осигури:
- развитие на спорта в Община Крушари;
- създаване на възможности за всички желаещи да спортуват;
- насърчаване подобряването на физическото здраве и възпитание на
гражданите;
- пълноценно използване на общинската база за спорт и отдих;
- осигуряване на част от необходимите финансови средства за запазване и
поддържане на басейна и осигуряване на ползването му по-дълго време от
всички нас.
Промените са от обществено значим характер, тъй като чрез тях ще бъде
разширен спектъра на предлаганите публични услуги в община Крушари.
3. Очаквани резултати
Очакваният резултат от допълнението на Наредбата е прецизиране на
текстовете в нормативния документ, свързани с предоставянето на новата
услуга, както конкретизиране времетраенето на услугата.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба №11
По прилагането на допълнението в Наредбата
допълнителни финансови средства.

не са необходими

б.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз и
правото на Република България.
Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с
Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление,
Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската
общност, свързани с тази материя. Европейското законодателство е изградено
върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху
дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с
предлаганата Наредба.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение е публикуван на официалната интернет страница на община
Крушари.
Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Крушари да приеме следното:

Проект!
РЕШЕНИЕ
I. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Крушари, както следва:

§ 1. В чл.34, ал.З се прави следното допълнение и изменение:
Създава се нова т. 40 със следното съдържание:
„ т. 40. Ползване на закрит плувен басейн при СУ „Христо Смирненски“, с.
Крушари:
а) за деца до 18 години - 3,00 лв. на час;
б) за лица над 18 години - 5,00 лв. на час;
в) месечна карта за възрастен - 50,00 лв. на месец за дванадесет
едночасови посещения.
г) месечна карта за дете до 18 г. - 30 лв. на месец за дванадесет
едночасови посещения;
Неизползваните часове по закупена месечна карта могат да се ползват
през следващия календарен месец.
Не заплащат такса деца и ученици, които посещават закрития плувен
басейн, съгласно утвърдена учебна програма по учебен план.“
§2. Тази Наредба влиза в сила в деня на приемането й.

