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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Атанас Киров - кмет на община Стралджа 

 

ОТНОСНО: Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, 

община Стралджа публикува на 17.12.2021г. на официалния сайт на общината Проект 

за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги с изложените мотиви към него, като предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в 

общинска администрация подобни становища и предложения.  

 

Представям на Вашето внимание проект на Промяна на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, продиктуван от 

следните МОТИВИ: 

 

1.Причини, налагащи промяната на  Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Съгласно разпоредбите на чл.5а, ал.2 от Наредбата за административното 

обслужване и писмо № ОУ-05030/01.11.2021г.се налага уеднаквяване на услугите 

вписани в сега действащата наредба с изискванията на Наредбата за 

административното обслужване. 

 

2. Цели, които се поставят с промяната на  Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

Уеднаквяване на услугите вписани в сега действащата наредба с изискванията на 

Наредбата за административното обслужване. 

 

            3. Финансови други средства необходими за промяната на  Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

 Промяната на наредбата не е свързана с изразходването на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси.  

 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-54, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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             4. Очаквани резултати от промяната на  Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

            Уеднаквяване на услугите вписани в сега действащата наредба с изискванията 

на Наредбата за административното обслужване. 

 
5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 

            Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление,  както и с 

директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието 

на основните нормативни актове /ЗНА, ЗМСМА, ЗПФ/, свързани с тях.  

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в 

Наредбата. 

 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ предлагам на общински съвет да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИE: 
 

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

на услуги по следния начин: 

 

В Раздел ІV ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

БИЛО:  

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

5. за заверяване на преписи/копия от документи от техническия архив: 3 лв. за І стр.+ 0,30 лв. за 

всяка следваща. 

СТАВА: 

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

5. 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; 

 

ІІ. Изменя досега действащото Приложение № 1 към Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва: 

 



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 

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. 

35.А 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  

 
 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на общината след влизане на решението в сила да актуализира 

действащата Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, съобразно така приетото изменение. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

АТАНАС КИРОВ 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 

 

  


