
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 348 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  31 от  31.05. 2018 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за актуализация на Наредбата за определянето 
и администрирането на мастните такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене 
 
                   І.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.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. 
 

                 МОТИВИ: Общинският съвет приема изменението на чл.41 т.т.1, 2 и 3 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Чупрене, във връзка с влязъл в сила нов кадастрален план на 
с.Чупрене, който се обслужва от Агенцията по кадастъра, клон Видин и за извършване 
на административните услуги се съберат такси 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. 

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

  
                   Гласували 11 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            / Б.СТАНКОВ / 



 
 
 
 


