АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/2201, 2139; ФАКС:0336/2139; 2325

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

Днес 29.09.2020 г. в гр. Първомай, подписаните
Дияна Иванова - мл.експерт „Информационно обслужване, компютърни системи и защита на личните данни”
Мариана Янева - Началник на отдел „ОСТЗГ”
Николинка Славова - касиер „МДТ”

съставихме настоящия акт за следното:
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 28.08.2020 г. на интернет страницата на Община
Първомай https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикуван проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от община Първомай, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на Наредбата.
Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай изтече на
28.09.2020 г.
С настоящето удостоверяваме, че на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили предложения, възражения и становища
от граждани и други заинтересовани лица, но в деловодството на Общинска администрация Първомай в 30–дневен срок за даване от
заинтересованите лица на своите възражения, предложения и становища по предоставения проект, е постъпило Предложение вх. № 95-00122/11.09.2020 г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-161/11.09.2020 г. по регистъра на Общински съвет за техническо
изменение на Проекта за Наредбата от заинтересовани лица, което е прието предвид долуизложените мотиви.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ
ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ,
ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 28.08.2020г.

ОБЩИНА
ПЪРВОМАЙ /
ОРГАН НА МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ СТАНОВИЩЕ

Интернет страницата на
община Първомай на
адрес:
http://www.parvomai.bg/
общинскисъвет/нормативнабаза/проекти-заизменение-нанормативни-актове

Предложение вх. № 95-00-122/11.09.2020 г. по регистъра на
Община Първомай и с вх.№ 53-0-161/11.09.2020 г. по регистъра на
Общински съвет.
Същността на постъпилото Предложение е за техническо
изменение, изразяващо се в номерацията на членовете и
наименованието на глава/раздел, което няма да промени
същността на обявените правни норми. Вместо раздел IV A
„Услуги по подпомагане на Агенция по геодезия, картография и
кадастър (АГКК) при административното обслужване с
кадастрална информация” съдържащ нови членове от 39а – 39г..
да се приеме и гласува следния текст:
§1. В Глава втора „Местни такси” се създава нов РАЗДЕЛ
VIII А “Такси на услуги, предоставяни от Общината по чл.6,
б.”к” и чл.9в от ЗМДТ, по подпомагане на Агенция по
геодезия,
картография
и
кадастър
(АГКК)
при
административното обслужване с кадастрална информация”
със следният текст:
„Чл. 49а. (1) Община Първомай подпомага Агенция по
геодезия,
картография
и
кадастър
(АГКК)
при
административното обслужване с кадастрална информация за

ПРИЕМА /
НЕ
ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕ
НИЕТО
Приема се.

МОТИВИ / ОБОСНОВКА

След като се запознахме с така
отправеното
предложение,
относно изменение на обявения
проект и при анализиране на
правните норми, уреждащи реда
на споделени услуги, а именно:
чл.55, ал.8 от ЗКИР, чл.33 от
Наредба
№РД02-20-4
от
11.10.2016г. за предоставяне на
услуги от кадастралната карта и
кадастралните регистри, издадена
от Министъра на регионалното
развитие и благоустройство и
чл.49ж, ал.2 от Тарифа № 14 за
таксите, които се събират в
системата на Министерството на
регионалното
развитие
и
благоустройството
и
от
областните управители, чл.6, ал.1,
б „к”, чл.9 и чл.9в от ЗМДТ,

имоти в неурбанизираната територия, като извършва следните
споделени услуги по чл.55, ал.8 от ЗКИР и Тарифа №14 за
таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните
управители:
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);
(2) С подаването на заявлението за извършване на услугата
заявителят представя документи, доказващи правото за
заявяване, получаване, a в случаите на упълномощаване и
пълномощно.
(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.49б, 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. 49б. 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.49а, ал.3, както следва:
(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.

установихме необходимостта от
техническа промяна, изразяваща
се в наименованието на раздел и
номерацията на членове в така
представеният
първоначален
проект
за
изменение
от
28.08.2020г., която техническа
промяна
няма да измени
същността на обявените правни
норми.

(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 електронен
документ в PDF формат и 6,00 лева се събират от Община
Първомай за предоставяне на документ на хартиен носител.
(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.
(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.
(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. 49в. (1) Услугите по чл.49б се предоставят в следните
срокове:
1. обикновена – 7 дни
2. бърза – 3 дни
(2) Размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен
размер.
(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.
(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.49 г. 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.
Приложение: Предложение вх. № 95-00-122/11.09.2020 г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-161/11.09.2020 г. по
регистъра на Общински съвет.
Изготвили:
Дияна Иванова: ………/П/………….
Мл. експерт „ИОКСЗЛД”

Мариана Янева : ………/П/………….
Началник на отдел „ОСТЗГ”

Николинка Славова :……. /П/…………..
Касиер „МДТ“

