
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от  09.06.2020 г., за 

предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на  Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Трявна.  

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 

деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: 

tryavna@tryavna.bg  
 
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

 
 

1. В Раздел  IV „Такси за технически услуги“, чл. 31 се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

43.1 Издаване на скица от КККР на поземлен имот в 

урбанизираната територия 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за общината и 

14,00 лв. да АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за общината 

и 28,00 лв. да АГКК 

 

43.2 Издаване на скица от КККР на поземлен имот в 

неурбанизираната територия  /земеделска земя/ 

 

 

 

 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

5,00 лв./бр.,  

от които: 

1,50 лв. за общината и 

3,50 лв. да АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

10,00 лв./бр.,  

от които: 

3,00 лв. за общината и 

7,00 лв. да АГКК 

44 Издаване на скица от КККР на сграда  Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за общината и 

14,00 лв. да АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

 

 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за общината 

и 28,00 лв. да АГКК 

45 Издаване на схема от КККР на самостоятелен 

обект  

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за общината и 

14,00 лв. да АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

mailto:tryavna@tryavna.bg


12,00 лв. за общината 

и 28,00 лв. да АГКК 

46 Издаване на удостоверение за наличие или за 

липса на данни в КККР 

/Удостоверението се издава за поземлени имоти в 

урбанизираната и неурбанизираната територии/ 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за общината и 

14,00 лв. да АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за общината 

и 28,00 лв. да АГКК 
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