
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.01.2023 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 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

 

1. В Раздел V „Такси за административни услуги“,  чл.32, т.23 се правят следните предложения 

за изменения: 

 

Било: 

Раздел  V 

Такси за административни услуги 
Чл.32. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

 

№ Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса 

23 Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни 

решения или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

 

Става: 

 

Раздел  V 

Такси за административни услуги 
Чл.32. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

 

№ Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса 

23 Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни 

решения или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

- За актове по гражданско състояние – без такса 

- За други актове – прилага се посочената такса 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

 

 

2. В Преходни и заключителни разпоредби, в § 4 се създава нова ал. (…): 

 

(…) /Нова -  Решение №……. от  заседание, проведено на  ……. 2023г./ Изменението влиза в сила 

от датата на публикуването му на официалната интернет страницата на Община Трявна. 

 

3. Изменението и допълнението в Наредбата да се публикува на интернет страницата на 

Община Трявна на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, и влиза в сила от 

датата на публикуването ѝ. 

 

 

 

Съгласувал:……………/п/…………………… 

Адв. Галин Ненов – юрист на Община Трявна 

mailto:tryavna@tryavna.bg

