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НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

§1. Създава се нов раздел IV A „Услуги по подпомагане на Агенция по геодезия , 

картография и кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална 

информация” със следният текст: 

„Чл.39а. ал.1 Община Първомай подпомага Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална информация за имоти в 

неурбанизираната територия, като извършва следните услуги: 

1.издаване на скица на поземлен имот; 

2.издаване на скица на сграда; 

3.издаване на схема на самостоятелен обект; 

4.издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта и 

кадастралния регистър (КККР); 

ал.2. С подаването на заявлението за извършване на услугата заявителят представя 

документи, доказващи правото за заявяване и получаване и пълномощно в случаите на 

упълномощаване. 

ал.3. Таксата за заявената услуга за имоти в неурбанизираната територия е двукомпонентна – 

на електронен и хартиен носител, предплатена и се заплаща  както следва: 

1. по сметка на АГКК съгласно Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, чрез нареждане на банков превод, 

електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС терминал - за 

електронен носител , и 

2. по сметка на Община Първомай съгласно чл.39б, които се събират чрез  нареждане на 

банков превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС 

терминал или касово в Информационния център за обслужване на граждани на Община 

Първомай - за хартиен носител. 

Чл. 39б. За предоставяне на услуги от оправомощен служител от изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Община Първомай събира 

следните такси формирани по реда на чл.39а, ал.3, както следва: 

ал.1. За издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – се дължи такса в 

общ  размер на 5,00 лева, от които 3,50 лева се събират от АГКК за предоставяне на услугата в 

електронен документ в PDF формат и 1,50 лева се събират от Община Първомай за 

предоставяне на документ на хартиен носител. 

ал.2. За издаване на скица на сграда в неурбанизираната територия  – се дължи такса в общ  

размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне на услугата в 
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електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община Първомай за 

предоставяне на документ на хартиен носител. 

ал.3. За издаване на схема на самостоятелен обект в неурбанизираната територия  – се дължи 

такса в общ размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне на 

услугата в електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община Първомай за 

предоставяне на документ на хартиен носител. 

ал.4. За издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР – се дължи такса в 

общ размер на 20,00 лева, от които 14,00 лева се събират от АГКК за предоставяне на 

услугата в електронен документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община Първомай за 

предоставяне на документ на хартиен носител. 

ал.5. Таксите за Общината за предоставяне на документи на хартиен носител по горните 

алинеи, се събират от съответните длъжностни лица на Община Първомай и се внасят в 

общинския бюджет в края на всеки работен ден. 

       Чл.39в. ал.1. Услугите по чл.39б се предоставят в следните срокове: 

1.обикновена – 7 дни  

2.бърза – 3 дни  

ал.2. Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен размер. 

ал.3. Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и 

изтича в края на работния ден на последния ден на срока. 

ал.4. Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква 

технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от сроковете за 

всяка една от услугите. 

Чл.39г. За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

информационната система на кадастъра не се заплаща държавна такса.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай приета с Рeшение № 

______ по Протокол № ______ от _______2020 г. на Общински съвет – Първомай 

§2.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

приета с Рeшение № ______ по Протокол № ______ от _______2020 г. на Общински съвет – 

Първомай влиза в сила от датата на  нейното разгласяване, чрез публикуване на официалния 

сайт на Община Първомай, а именно - _______2020г. 

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  


