ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от
Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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. Създава нова глава трета „а” „Услуги по подпомагане на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административното обслужване с
кадастрална информация ”, със следния текст :
“ Чл.55 (1) Община Чирпан подпомага Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална информация, като
извършва следните услуги :
1.
2.
3.
4.

издаване на скица на поземлен имот;
издаване на скица на сграда;
издаване на схема на самостоятелен обект;
издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.

(2) С подаване на заявлението за извършване на услугата заявителят предоставя
документи, доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат:
1.
2.
3.
4.
5.

документ за самоличност;
документ за собственост или друго вещно право;
удостоверение за наследници;
пълномощно в случаите на упълномощаване;
удостоверение за гражданско състояние;

6. удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с
официален документ;
7. разрешение за строеж;
8. разрешение за ползване;
9. друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги.
(3) Таксата за заявената услуга е двукомпонентна – на електронен и хартиен
носител, предплатена и се заплаща, както следва:
1. по сметка на АГКК съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в
системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно разплащане чрез
оператори за електронно разплащане, ПОС терминал – за електронен носител, и
2. касово в Информационния център на Община Чирпан съгласно ал.4 – за
хартиен носител.
(4) За извършване на услуги на потребителите на кадастрална информация
Община Чирпан събира следните такси за издаване на:
издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия – 12,82 лв.;
издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – 10,01 лв.;
издаване на скица на сграда в урбанизирана територия – 12,82 лв.;
издаване на скица на сграда в неурбанизирана територия – 10,01 лв.;
издаване на схема на самостоятелен обект в урбанизирана територия – 12,82 лв.;
издаване на схема на самостоятелен обект в неурбанизирана територия – 10,01
лв.;
7. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР – 10,94 лв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е
съобразен с направените разходи по чл.5, ал.1, като услугите се предоставят в следните
срокове:
1. обикновена – 7 / седем / работни дни;
2. бърза – 3 / три / работни дни.
(6) Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен размер. Срокът започва
започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в
края на работния ден на последния ден от срока.
(7) В отдел „ТСУ и ИК” на Община Чирпан се подават заявления от физически и
юридически лица за извършване на изменения в кадастралния регистър на
недвижимите имоти на територията на град Чирпан.
(8) Не се дължат такси за следните услуги:
1. Търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри,
специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК;

2. Разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри,
специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК;
3. Предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните
регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от
АГКК и услугите с тях;
4. Вътрешни административни услуги извън случаите на чл.58, ал.5 от ЗКИР;
5. Предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез
отдалечен достъп до административната информационна система;
6. Други случаи, определени със закон.
(9) Таксите за общината по чл.55, ал.4 се събират от съответните длъжностни лица
на Община Чирпан и се внасят в общинския бюджет в края на всеки работен ден.”

