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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 41 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  8 от  31.03. 2020 ГОДИНА 

 

 

 

      ОТНОСНО:  Предложение за приемане на нова Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Чупрене. 

  

 

 

       І.  На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал. 2 от Закона за 

мести данъци и такси, Общинския съвет приема нова Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Чупрене. 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ: 
 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

Причините за приемане на нова Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Чупрене са продиктувани от измененията на Закона 

за местните данъци и такси, за да е съобразена със законовите изисквания. 

Допълнителен мотив е наличието на оспорване на действащата наредба, приета с 

Решение № 39, взето с Протокол № 6 на ОбС Чупрене от 29.02.2008 г., от Окръжна 

прокуратура Видин, в нейната цялост, поради неспазена процедура при нейното 

приемане, което налага приемане на нова Наредба.  

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Целта на новата Наредба са тя да е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен.  

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

Очакваният резултат е привеждане в съответствие на Наредбата с нормативния 

акт от по-висока степен – Закона за местни данъци и такси, и подобряване на 

административното обслужване на гражданите. 

4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

Предлаганият проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци в 

Община Чупрене е с правно основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1 ал.2 от Закона за 

местни данъци и такси. Проектът на Наредбата е в съответствие с разпоредбите на 

националното законодателство и не е в противоречие с европейското законодателство. 

 

  

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

 

 



2 

 

                   Гласували 10 съветника: 

  

       „ЗА” - 10 гласа 

       „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0 

       „ПРОТИВ” – 0 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / И. ВЕЛКОВ / 

 

 
 

 


