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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Силвия Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагаме проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, който е 

изготвен във връзка с необходимостта от актуализиране на същата, обусловено от установена 

необходимост да се внесе по-голяма яснота относно платените и неплатени услуги, предоставяни 

от администрацията на Община Трявна по гражданско състояние и постигане на по-добър синхрон 

между нормативните актове на местно ниво, конкретно Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна с тези от по-висок ранг, а 

именно Кодекса за международно частно право, Граждански процесуален кодекс и Закон за 

гражданската регистрация. 

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

нормативните актове.   

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, ведно с мотиви и настоящото 

предложение, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Трявна, като на 

заинтересованите лица ще бъде предоставен 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, 

за предложения и становища по проекта. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, предл. второ от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 621 от Граждански процесуален кодекс и услуга № 1994 

„Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган“ 

съгласно Административния регистър на Държавната администрация 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

 

I. Изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Трявна, както следва: 

 

1. Точка 23 от чл. 32 се допълва и изменя, както следва: 

№ Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса 
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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. 

 

II. 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. 

 

III. 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 му. 

 

 

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА              /п/ 

Кмет на община Трявна 

 

 

 

 

 

 


