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                                                                              Препис - извлечение от Протокол № 26 

                                                                                   от проведено заседание на 30.06.2021г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 238 
 

Общински съвет Челопеч на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, чл. 8, 

чл. 9, ал. 1 и ал. 3, чл. 11, ал. 3, чл. 19, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и 

чл. 79 от АПК  и при фактическите основания: съблюдаване принципите, заложени в               

чл. 4 – чл. 12 от Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за местните данъци и 

такси 

При кворум от 10 общински съветници и след проведено гласуване с: 

10 гласа „ЗА” 

0 гласа „ПРОТИВ” 

0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, както следва поименно: 

 

Г-н Димитър Гетов Въжаров   „ЗА“ 

Г-жа Маргарита Димитрова Богданова  „ЗА“ 

Г-н Неделко Илиев Калоянов   „ЗА“ 

Г-н Николай Петров Николов   „ЗА“ 

Г-жа Нонка Георгиева Бантова   „ЗА“ 

Г-н Пламен Райков Вътев    „ЗА“ 

Г-жа София Стефанова Торолова   „ЗА“ 

Г-н Стоян Димитров Патев    „ЗА“ 

Г-н Тодор Минов Минов    „ЗА“ 

Г-н Цвятко Дончев Делков    „ЗА“ 

 

 

Общински съвет Челопеч 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

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

Челопеч, както следва : 

 

§ 1. В  чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Точка 30.1 се изменя така: 

“30.1. За издаване на скица за физически и юридически лица : 

а/ скица на поземлен имот в неурбанизираната територия – 5,00 лв. както следва: 

           - 3,50 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
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           - 1,50 лв. такса към Община Челопеч 

б/ скица на поземлен имот в урбанизираната територия – 20,00 лв. както следва: 

           - 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

           - 6,00 лв. такса към Община Челопеч 

в/ скица на сграда – 20,00 лв. както следва: 

           - 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

           - 6,00 лв. такса към Община Челопеч 

г/ схема на самостоятелен обект в сграда - 20,00 лв. както следва: 

           - 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

           - 6,00 лв. такса към Община Челопеч 

д/ извършване на изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти – 

безплатна.” 

 

2. Точка 30.3 се изменя така: 

“30.3. За издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот - 20,00 

лв. както следва: 

           - 14,00 лв. такса към Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

           - 6,00 лв. такса към Община Челопеч.” 

 

3. Създава се т. 30.42: 

      “30.42. Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на  

самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи: 

а/ за физически лица  

-  0.30 лв./м² РЗП, но не по-малко от 20.00 лв. 

б/ за юридически лица 

- до 180 м² РЗП - 2.40 лв./м² РЗП, но не по-малко от 120.00 лв.  

- над 180 м² РЗП - 2.00 лв./м² РЗП, но не повече от 100 000.00 лв.” 

 

4. Създава се т. 30.43: 

      “30.43. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за 

безопасност и здраве съгл. чл. 156б от Закона за устройство на територията: 

а/ за физически лица 

     - за площни обекти /жилищни и нежилищни/ сгради - 0.10 лв./м² РЗП, но не по-малко 

от 20.00 лв.  

     - за линейни обекти - 0.30 лв./л.м., но не по-малко от 30.00 лв.  

б/ за юридически лица  

за площни 

     - до 180 м² РЗП - 3.00 лв./м², но не по-малко от 250.00 лв. 

     - над 180 м² РЗП - 7.00 лв./м², но не по-малко от 1 500.00лв. и не повече от 25 000.00лв.  

за линейни обекти 

     - до 50 м. - 12.00 лв./л.м., но не по-малко от 250.00 лв.  

     - над 50 м. - 15.00 лв./л.м., но не по-малко от 350.00 лв. и не повече от 3 500.00 лв.“ 
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§ 2.  В  чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

    “(1) За ползване на гробни места се заплащат еднократно такси както следва: 

1.За починали лица с постоянен и настоящ адрес с.Челопеч: 

             а) за единичен гроб до 15 год. – 5,00 лв. 

             б) за семеен гроб до 15 год. – 10,00 лв. 

 

            2.За починали лица с адрес, различен от с.Челопеч :  

а/ в стария гробищен парк : 

                - за единичен гроб до 15 год. – 30,00 лв. 

                - за семеен гроб до 15 год. – 60,00 лв. 

            б/ в новия гробищен парк : 

               - за единичен гроб до 15 год. – 60,00 лв. 

               - за семеен гроб до 15 год. – 120,00 лв.” 

 

2. Създава се нова ал. 3: 

    „(3) При изтичане на срока на ползване от 15 год., правото за ново гробоползване може 

да се продължи за нов срок от 15 год. след заплащане на съответната такса на касата на 

общината или по банков път.“ 

 

 

§ 3.  В  чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В ал. 2 числото „30.00“ се заменя с „60.00“. 

 

2. Създават се нови ал. 3, 4, 5 и 6: 

 „(3) Таксата по ал. 2 се заплаща с намаление от 30.00 лв. за деца, чийто родители или 

настойници са с постоянен адрес в Община Челопеч.“ 

„(4) За дейностите по хранене, извън финансирането от държавата, на деца в 

задължително предучилищно образование, осъществявано в общинската детска 

градина, се заплаща месечна такса в размер на 55.00 лв.“ 

„(5) Родителите или настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст 

заплащат таксата по ал. 4 с намаление от 50 на сто, съобразно регламента на чл. 283, 

ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование.“ 

„(6) Родителите или настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст 

с постоянен адрес с.Челопеч, не заплащат такса по ал. 4.“ 

 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея : 

а) думите „Таксата по ал. 2 се заплаща“ се заменят с „Таксите по ал. 2 и ал. 4 се 

заплащат.“ 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Челопеч, влиза в сила от датата на приемането й. 
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Настоящото Решение е прието на закрито заседание на Общински съвет Челопеч, 

проведено на 30.06.2021г., Протокол № 26, точка 9, по Докладна записка с                                            

Вх. № ОбС-85 от 22.06.2021г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на 

Общински съвет Челопеч. 

 

 

 

Председател на ОбС Челопеч:          (П) 

    (Димитър Въжаров) 

 

 

Протоколчик:         (П)  

                              (Радка Крайчева) 

 

 

 

Обявено на информационното табло на община Челопеч на 08.07.2021г. от                 

Радка Крайчева – Ст. спец. “ОТП на ОбС Челопеч”  (П) 

 

Обявено на сайта на община Челопеч на 08.07.2021г. от Радка Крайчева – Ст. спец. 

“ОТП на ОбС Челопеч”  (П) 

 

 

Решението е влязло в законова сила на 26.07.2021г. 

 

Радка Крайчева – Ст. спец. “ОТП на ОбС Челопеч”  (П) 

 


