ПУБЛИКУВАНО НА 14.11.2019г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок от публикуване на
настоящите мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на
територията на Община Търговище, за предложения и становища. Предоставеният срок
е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, поради
необходимостта от навременно приемане на промените, тъй като на територията на гр.
Търговище от 01.12.2019г. започва функционирането на ледена пързалка.
Функционирането на пързалката би било невъзможно без да бъде предприета промяна в
наредбата като тази промяна предвижда определянето на цени за ползването на
ледената пързалка и евентуалното наемането на кънки и тренажор за нея.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад
”Свобода”, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и на Портала за обществени
консултации.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме
следните:
Мотиви за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и
права на територията на Община Търговище.
I. Причини, които налагат приемане на проект на Наредбата:
Във връзка с предстоящото изграждане на ледена пързалка в град Търговище, за
периода от 01.12.2019 г. до 31.03.2020 г., е необходимо актуализация на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище.
Ползването на нововъведената услуга, а именно – ледена пързалка, налага приемането
на индивидуализация и цени за предоставянето и.
II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
1. Създаване на една нова атракция, която е единствена на територията на
общината, която да се превърне в място, където могат да се провеждат различни прояви
и събития. Ледената пързалка ще представлява интерес, както за жителите на
общината, така и за гостите на града, а най – вече за деца и ученици, допринасяйки за
веселото Коледно и новогодишно настроение.
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване
на тяхното качество;

Очаквани резултати:
1. Предоставянето на услугата ще привлече интереса както на местните
жители, така и на гостите на града и общината;
2. Увеличаване на финансовите постъпления за общината, възстановяване на
направените разходи за дейността.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата.
Финансовите разходи са свързани с наемането на пързалката, издръжката,
поддръжката и стопанисването и.
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба, не се установи тя да
противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания
подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от
синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на
правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид
обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от
Общински съвет – Търговище като орган на местно самоуправление, то той е съобразен
с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

