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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

от Анжело Цветанов Добричов – кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на община Чупрене. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 

 

По препоръка на екипа, извършил одит на Община Чупрене е необходимо 

отмяна на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Чупрене, приета с Решение №233 от 01.04.2010 год., поради 

несъответствие със Закона за общинската собственост и непълно описани процедури по 

изпълнението на видовете дейности, свързани с управлението на общинското 

имущество. 

Предлагам Ви да вземете следното решение: 

 

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене отменя 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на община Чупрене, приета с Решение №233 от Протокол №24 от 01.04.2010 г. на 

Общински съвет Чупрене, по целесъобразност.” 

 

 

С уважение, 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО:  Отмяна на  Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Чупрене, 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

                       С писмо № 2204/2019 год. от 11.02.2020 год. Окръжна прокуратура Видин 

протестира  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Чупрене,, приета с Решение № 39/26.02.2008 год., взето на заседание на 

Общински съвет Чупрене, поради несъответствие с актове от по-висока степен и 

поради нарушение на процесуалните правила преди приемането и от Общинският съвет  

през 2008 год. – не е публикувана на сайта на общината за публично обсъждане, и е 

внесена без мотиви за приемането, съгласно Закона за административните актове. 

                      Моля да вземете следното решение за отмяна на  Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Чупрене,  

 

                     „На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене  отменя  

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене, 

приета с Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 26.02.2008 год. на заседание на 

Общински съвет Чупрене, поради неспазени изискванията, регламентирани с нормите 

на Закона за нормативните актове. 

. 

  

МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да отмени  Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Чупрене, приета с 

Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 26.02.2008 год. на заседание на Общински 

съвет Чупрене, поради неспазени процесуални правила, съгласно изискванията на 

Закона за нормативните актове.” 

  
 


