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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Има сключено споразумение № КД – 3 – 110 / 24.10.2018 г. между Кмета на Община 

Чирпан и изпълнителния директор на АГКК, с което община Чирпан прие да подпомага 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на 

потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на 

Закона за кадастъра и имотния регистър / ЗКИР /. Законови основания за сключеното 

споразумение са текстовете на чл.55, ал.6 от ЗКИР и чл.32-36 от Наредба № РД-02-20-4 

от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните 

регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Чирпан : 
 

В ДВ,бр.79 / 08.10.2019 г. бе обнародвано ПМС № 244 / 03.10.2019 г. за изменение и 

допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители, приета с ПМС № 175 / 1998 г. Член 49ж от тарифата се изменя така: „Чл. 

49ж. (1) За официалните документи по чл.55, ал.2 от ЗКИР, предоставени по реда 

на чл.55, ал.6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира 

таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. (2) За 

официалните документи, предоставени по реда на чл.55, ал.8 от ЗКИР, АГКК събира 

таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината 

събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за 

документ на хартиен носител и за електронен документ.” 

 Със свое решение № 461 / 13.12.2018  г. Общински съвет – Чирпан е определил 

такси за съответните предоставяни услуги, които към момента не съответстват по 

размер на определените такива с ПМС № 244 / 03.10.2019 г. за изменение и допълнение 

на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
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регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с ПМС 

№ 175 / 1998 г. 

 

2. Цели, които се поставят:  

 

 Уеднаквяване на текстовете на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан с тези в 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и от областните управители 

 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета на 

Община Чирпан. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от 

отдел „ТСУ” Община Чирпан 

 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба в, 

прилагана в  Република България  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 

съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища 

по проектите, публикувани за обществени консултации по е не по-кратък от 30 дни. 

При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни.  

В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 14 дни, като 

мотивът е следният:  

 Изменението на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от 

областните управители е влязло в сила на 08.10.2019 г., като предвид 

произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове, не 

е провеждано заседание на общинския съвет през месец октомври. 

Забавянето още на приемането на това изменение би довело до 

продължаване на несъответствието между местната наредба и приетата в 

ПМС  № 244 / 03.10.2019 г. Тарифа. 

 



 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8 и 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл.26 и 

чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.55, ал.8 от ЗКИР и чл.33 от 

Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Чирпан, както следва : 

§ 1. Изменя чл.54а, ал.4 от  глава трета „а” „Услуги по подпомагане на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  при административното обслужване с 

кадастрална информация ”, като алинеята придобива следния вид : 

 

 

„(4) За извършване на услуги на потребителите на кадастрална информация 

Община Чирпан събира следните такси за издаване на: 

 

1. издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия – 6 лв.; 

2. издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – 1,50 лв.; 

3. издаване на скица на сграда в урбанизирана територия – 6 лв.; 

4. издаване на скица на сграда в неурбанизирана територия – 6 лв.; 

5. издаване на схема на самостоятелен обект в урбанизирана територия – 6 лв.; 

6. издаване на схема на самостоятелен обект в неурбанизирана територия – 6 лв.; 

7. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР – 6 лв.” 

 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска предварително 

изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като от закъснението на 

изпълнението му може да последва значителна вреда върху приходната част от 

бюджета на общината. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:……………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


