
 
                                                                                                                                   ПРОЕКТ ! 
 
 

 
 

НАРЕДБА 
 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО 

И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

ПРИЕТА С  РЕШЕНИЕ №132 ПО ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 26.01.2009 Г. 
 
 
 
 

§1.  Отменя чл.16,  ал. 3; 
§2.  Отменя чл.23, ал. 1, т.4; 
§3.  Отменя чл. 40; 
§4.  Отменя чл. 41, ал.3, т. 6 и т. 7; 
§5.  Отменя чл.51, ал. 1 и ал.2; 
§6.  Отменя  чл. 52.  

 

 
§7. В Приложение № 4  „Такси за административни услуги към чл. 36“  прави 

следните изменения: 
1. Създава нова т. 3 с подточки 3.1 и 3.2  в  раздел II. Административни услуги 

Нотариална дейност, както следва: 
 

 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА 
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

II. Административни услуги Нотариална дейност 
 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Нотариално удостоверяване на 
подписа и съдържанието на 
пълномощно по чл. 37 от Закона за 
задълженията и договорите 

       

3.1. за първа страница 2 часа 10,00       

3.2. за всяка следваща страница 2 часа 2,00       

 
 

2. В раздел V. „Административни услуги - Местни данъци и такси“ променя 
сроковете за изпълнение на обикновената услуга по точките 10, 11, 12 и 13, 
както следва:  



 
 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена 

в 
лева 

срок  
цена в 
лева 

V. Административни услуги - Местни данъци и такси 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот  и незавършено 
строителство 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

11 Издаване на  копие от подадена данъчна 
декларация 

5 дни 5,00 3 дни 10,00     

12 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

13 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

 
§8. В Приложение № 5 към чл. 46 – „Услуги и цени на услуги, и права 

предоставяни от община Завет“  прави следните изменения: 
1.  В Раздел III  „Административни услуги.  Транспорт”: 
 1.1. По на т. 1 изменя срока за издаване на разрешението на 14 дни  и променя  

цената на услугата на  2 лева за всеки заявен месец;  
             1.2. Отменя т.1.1 и т.1.2. 
             1.3. По т. 2 изменя  цената на услугата на 20.00 лева 
             1.4. Отменя т.2.1 и 2.2. 

 
§9. В Приложение № 5 към чл. 46 – „Услуги и цени на услуги, и права 

предоставяни от община Завет“  прави следните изменения: 
1. Създава нова т. 38 в раздел Х. Административно-технически услуги - 

устройство на територията, кадастър, контрол на строителството, както следва: 
 
 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА 
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

Х. Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър, контрол на 
строителството  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 
„Одобряване на подробни 
устройствени планове /ПУП/ и 
техните изменения“ 

30 дневен срок след 
приемането на ПУП и 
техните изменения 

от експертния съвет 
по устройство на 

територията/ЕСУТ/. 

30,00      

 



 
Забележка: При обявяване и процедиране на ПУП в Държавен вестник възложителите заплащат допълнително и таксите 
за публикуване на съобщенията и решенията по тарифата на Държавен вестник. 

 
 
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
  Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
Вносител, 
Ертан Бахар 
Зам.-Кмет на община  

 
 
Съгласувал: 
Нурай Мехмед 
юрисконсулт 
 
 
Изготвил: 
Халиме Мехмедова 
Секретар на община  
  

  




