ДО
ДИМИТЪР РУСКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНСКО

ДОКЛАДНА
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
Община Банско

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСКОВ,
Предлагам на Общински съвет - Банско да приеме проект за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и права на територията на Община Банско.
І. Причини и мотиви за изменение и допълнение на настоящата Наредба:
1.Необходимостта от регулиране на обществените отношения, свързани със
спортните обекти и по – конкретно с начина на ползването им;
2. Извършваните основни ремонти и поддръжка на спортни обекти, находящи се на
територията на Община Банско и произтичащите от това разходи;
ІІ. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на настоящата
Наредба:
Регламентиране и разграничаване на лицата, които ползват спортните обекти,
находящи се на територията на Община Банско.
ІІІ. Очаквани резултати от приемане на измененията и допълненията в
настоящата Наредба:
Постъпване на приходи от ползването на спортните обекти, които ще бъдат
използвани за поддръжката им.
По-добро стопанисване на спортните обекти.
ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
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За прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
Община Банско не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на
Общината.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на
Община Банско е разработен в съответствие с основните нормативни актове от повисока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число и в
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и
допълнение е публикуван на интернет страницата на Община Банско.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 и чл.9 от
Закона за местните данъци и такси, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76,
ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.103 и чл.113, ал.5 от Закона за
физическото възпитание и спорта, предлагам Общински съвет – Банско да вземе
решение, с което да приеме Проект за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права
на територията на Община Банско, като към Наредбата се създаде нов §23 със
следния текст:
(1) „За ползване на спортни обекти, находящи се на територията на Община
Банско се дължат такси, посочени в Приложение №19 с наименование „Такси за
ползване на спортни обекти, находящи се на територията на Община Банско”.
(2) „Редът за ползване на спортните обекти, находящи се на територията на
Община Банско и начина на заплащане на съответните дължими такси ще се
извършва по ред, определен от Кмета на Община Банско и утвърден с решение
на Общински съвет – Банско.
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№ по Наименование на услугата
ред
1.
Ползване на спортен обекттенис корт от лица до 14
годишна възраст.
2.
Ползване на спортен обект –
тенис корт за провеждане на
състезания от организации на
бюджетна издръжка на община
Банско,
детски
градини,общообразователни,
средни
специални
и
професионални училища.
3.
Ползване на спортен обекттенис корт от лица над 14
годишна възраст.
4.
Ползване на спортен обект тенис корт за обучение, и
тренировъчна дейност и други
мероприятия от физически и
юридически
лица,
осъществяващи
стопанска
дейност.
5.
Ползване на спортен обект тенис корт за индивидуални
мероприятия и тийм билдинг.
6.
Ползване на спортен обектфутболна спортна площадка.

7.

Други, неупоменати спортни
обекти.

Приложение №19
Цени

Забележка

Безплатно

Безплатно

Дължимата
е за едно
игрище.
Дължимата
е за едно
игрище.

такса 5 лв. на час с
тенис включен ДДС.
такса 10 лв. на час с
тенис включен ДДС.

Дължимата такса
е за едно тенис
игрище.
Дължимата такса
е за една футболна
спортна
площадка.

15 лв. на час с
включен ДДС.
30 лв. на час с
включен ДДС.

10 лв. на час с
включен ДДС.

С уважение,
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО /п/
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 и чл.9 от Закона за местните
данъци и такси, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл.103 и чл.113, ал.5 от Закона за
физическото възпитание и спорта и постъпила Докладна с Вх. №
.............................................от Иван Михайлов Кадев - Кмет на Община Банско,
Общински съвет-Банско

РЕШИ:
1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията
на Община Банско, както следва:
В „Преходни и заключителни разпоредби” се прави следното изменение и
допълнение:
Създава се нов §23 със следното съдържание:
„§23. (1) „За ползване на спортни обекти, находящи се на територията на
Община Банско се дължат таксите, посочени в Приложение №19 с
наименование „Такси за ползване на спортни обекти, находящи се на
територията на Община Банско”.
(2) „Редът за ползване на спортните обекти, находящи се на територията
на Община Банско и начина на заплащане на съответните дължими такси
ще се извършва по ред, определен от Кмета на Община Банско и утвърден
с решение на Общински съвет – Банско”.
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№ по Наименование на услугата
ред
1.
Ползване на спортен обекттенис корт от лица до 14
годишна възраст.
2.
Ползване на спортен обект –
тенис корт за провеждане на
състезания от организации
на бюджетна издръжка на
Община
Банско,
детски
градини,общообразователни,
средни
специални
и
професионални училища.
3.
Ползване на спортен обекттенис корт от лица над 14
годишна възраст.
4.
Ползване на спортен обект тенис корт за обучение, и
тренировъчна дейност и
други
мероприятия
от
физически и юридически
лица,
осъществяващи
стопанска дейност.
5.
Ползване на спортен обект тенис корт за индивидуални
мероприятия
и
тийм
билдинг.
6.
Ползване на спортен обектфутболна спортна площадка.

7.

Забележка

Приложение №19
Цени
Безплатно

Безплатно

Дължимата
такса е за едно
тенис игрище.
Дължимата
такса е за едно
тенис игрище.

5 лв. на час с
включен ДДС.
10 лв. на час с
включен ДДС.

Дължимата
15 лв. на час с
такса е за едно включен ДДС.
тенис игрище.

Дължимата
30 лв. на час с
такса е за една включен ДДС.
футболна
спортна
площадка.
Други, неупоменати спортни
10 лв. на час с
обекти.
включен ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община Банско да предприеме всички необходими
действия за изпълнението на настоящото решение.
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Днес .....................2020 г., на основание чл.26, ал.3 от Закона за
нормативните актове, настоящият проект, ведно с мотивите и докладната се
публикуват на интернет страницата на Община Банско за предложения и
становища от заинтересованите лица в 14-десетдневен срок от
публикуването им на следния електронен адрес: www.bansko.bg
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