
                                           

                                                           

 
ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА 

Н А Р Е Д Б А № 5 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 

 

I. Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги по следния начин: 

 

 

Раздел ІV ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

БИЛО:  

Чл. 29.(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 

5. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./  за заверяване на преписи/копия от документи от 

техническия архив: 3 лв. за І стр.+ 0,30 лв. за всяка следваща. 

СТАВА: 

2517 Заверяване на преписи от документи и копие от планове и документация към тях:  

 

Копиране и заверяване на първа страница черно – бяло - 3 лв.:  

- Копиране и заверяване на 1 брой формат А4 едностранно – цена 0,30 лв. за всяка 

следваща страница; 

- Копиране и заверяване на 1 брой формат А3 едностранно – цена 1,30 лв. за всяка 

следваща страница; 

Копиране и заверяване на първа страница цветно – 5 лв.: 

- Копиране и заверяване на 1 брой формат А4 едностранно – цена 0,50 лв. за всяка 

следваща страница; 

- Копиране и заверяване на 1 брой формат А3 едностранно – цена 1,70 лв. за всяка 

следваща страница; 

 

Приложение № 1 

                                   Услуги, предоставяни от община Стралджа 

БИЛО:  

Административно-технически услуги 

Устройство на територията и строителен контрол 

28. ТСУЕП 
Заверка на копие на документ от технически 

архив  

3,00 лв. за І стр. + 

0,30 лв за всяка 

следваща 

 

СТАВА: 

Административно-технически услуги 

Устройство на територията и строителен контрол 

28. ТСУЕП 
Заверка на копие на документ от технически 

архив  

Копиране и 

заверяване на 

първа страница 
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черно – бяло - 3 

лв.:  

- Копиране и 

заверяване на 1 

брой формат А4 

едностранно – 

цена 0,30 лв. за 

всяка следваща 

страница; 

- Копиране и 

заверяване на 1 

брой формат А3 

едностранно – 

цена 1,30 лв. за 

всяка следваща 

страница; 

Копиране и 

заверяване на 

първа страница 

цветно – 5 лв.: 

- Копиране и 

заверяване на 1 

брой формат А4 

едностранно – 

цена 0,50 лв. за 

всяка следваща 

страница; 

- Копиране и 

заверяване на 1 

брой формат А3 

едностранно – 

цена 1,70 лв. за 

всяка следваща 

страница; 

28A ТСУЕП 

Заверка на копие на документ от технически 

архив за по- големи от формат от А4 и/или 

А3 

Съгласно 

калкулация  

 

 

НОВО:  

Приложение № 1 

                                   Услуги, предоставяни от община Стралджа 

 

Административно-технически услуги 

Устройство на територията и строителен контрол 

№ 

по 

ред 

Отдел Наименование Такса/Цена 

34.  ТСУЕП 
Издаване на заверен препис от решение на 

Общински експертен съвет 

безплатно 



35.  ТСУЕП 
Разрешаване изработването на план-извадка 

от подробен устройствен план 

50 лв. 

35А. ТСУЕП 

Разрешаване изработването на план-извадка 

от подробен устройствен план за по- големи 

от формат от А4 и/или А3 

Съгласно 

калкулация 

36. ТСУЕП 
Отразяване на промени в разписния списък 

към кадастрален план  

Безплатно  

 

 

 

 

 


