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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене 

                 За актуализация  на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене 

 

                ОТНОСНО: Изменение разпоредбата на чл. 41 т. 1, 2 и 3 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Чупрене, поради влязъл в сила нов кадастрален план на с.Чупрене 

 

                Село Чупрене има влязъл в сила нов кадастрален план, който се обслужва от 

Агенцията по кадастъра, клон Видин. Съгласно Тарифа №14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ, раздел VI -Такси за предоставяне на услуги по Закона за 

кадастъра и имотния регистър,  

                 „А. Такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните 

регистри и от специализирани карти и регистри (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 

15.11.2016г.) 

              Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 

15.11.2016 г.) Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в 

размер, както следва: 

1. документ на хартиен носител - 20 лв.; 

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.”, 

 

поради което се налага актуализация на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Чупрене, както следва: 

 

              „На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни 

данъци и такси, Общинският съвет приема изменение на чл.41, т. 1,2 и 3, както следва: 

 1.За издаване на скици на недвижим имот 

 - срок на изпълнение 7 дни – 20 лв. 

 - срок на изпълнение до 24 часа – 25 лв. 

 2. За издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване: 

 - срок на изпълнение 14 дни – 30 лв. 

 - срок на изпълнение до 7 дни – 40 лв. 

 3.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5 лв.” 
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                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене изменя разпоредбите на чл.41 т. 1, 2 и 

3  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Чупрене, поради влязъл в сила нов кадастрален план 

на с.Чупрене, който се обслужва от Агенцията по кадастъра, клон Видин и 

предоставените услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, и от 

специализирани карти и регистри се таксуват, съгласно Тарифа №14 за таксите, които 

се събират в системата на МРРБ, раздел VI -Такси за предоставяне на услуги по Закона 

за кадастъра и имотния регистър.  

 

 

 

          На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на  Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Чупрене , е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този начин е 

дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят 

становища. 

 

 
 

 


