
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Силвия Кръстева Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с приемане на изцяло нова Наредба за ред и условия за поставяне на 

преместваеми обекти на територията на община Трявна, която регламентира издаването на 

разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Трявна е необходимо 

да се извърши актуализация на цената на таксата за издаване на разрешението.  

Във връзка със спецификата на градската среда и различните изисквания към 

преместваемите обекти, територията на община Трявна е разделена на три зони, определени в 

настоящата наредба. Наред с посоченото по-горе, считаме за целесъобразно в Раздел IV. Такси за 

технически услуги, в таблицата към чл. 31 от Наредбата, в която са посочени размерите на таксите 

за издаване на разрешения за премествами обекти /ПО/, да се посочи, освен размерът на таксата за 

трите зони, така и размерът на таксата за съгласуване на Общински експертен съвет по устройство 

на територията /ОЕСУТ/. 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове. Настоящото предложение, заедно с проекта и мотивите към него, ще бъде 

публикувано на официалната интернет страница на Община Трявна, като на всички лица щe се 

предостави срок от 30 дни да се запознаят с него и да изразят своите възражения, предложения и 

становища. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от 

ЗМДТ, Общински съвет Трявна 

 

РЕШИ: 

 

Приема  изменение и  допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Трявна, както следва: 

 

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

допълнения: 

 

 



 

№ 

Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса за 

обикновена 

услуга 

3.  

Издаване на разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти 

 

 

 

Обикновена 

14 раб. дни 

 

I-ва зона - 50,00лв./бр. 

II-ра зона - 40,00 лв./бр. 

III-та зона - 30,00лв./бр. 

До 5 дни- 10,00лв./бр. 

Съгласуване на 

ОЕСУТ 

10,00 лв. 

 

 

 

Приложения:  

Приложение №1 – Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна;  

Приложение №2 – Мотиви; 

Приложение №3 – Протокол за публикуване.  

 

  

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 

кмет на Община Трявна 

 

 

Съгласували: 

Адв. Галин Ненов 

юрист на Община Трявна  

 

Мариета Ганева 

директор Дирекция ФСАО 

  

арх. Евгений Николов 

главен архитект на Община Трявна  

 

Изготвил: 

Деница Кънева 

Ст. специалист СК 


