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НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

§1.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”,  Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна” се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Чл.27, ал.7 - Приема се, че площта на една маса с четири седящи места е равна на 

2,2 кв.м., на маса с шест седящи места – 3,5 кв.м., с осем седящи места – 5,2 кв.м., а с десет 

и повече седящи места – 6,7 кв.м., се отменя. 

 

2. Чл.27, ал.9 – Върху таксите по чл.27, ал.4, т.1 и 2 се начислява ДДС, се изменя 

като се премахва „т.1 и 2”, като чл.27, ал.9 придобива следния вид:  

„Чл.27, ал.9 Върху таксите по чл.27, ал.4 се начислява ДДС.” 

§2.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски 

градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински 

социални услуги”, чл.35 – Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните 

лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия 

месец, се допълва, като накрая се добавя „а тези по чл.34а и чл.34б до 10-то число на 

месеца, следващ месеца, за който се дължат”, като придобива следния вид: 

„Чл.35 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните 

лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на 

следващия месец, а тези по чл.34а и чл.34б до 10-то число на месеца, следващ месеца, 

за който се дължат”  

§3. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни 

услуги” в чл.41, се правят изменения:  

1. Чл.41, ал.5 – За други административни услуги, се заплащат следните такси, се 

създават нови т.4 и т.5 със следния текст: 

„т.4 За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон - 3 лв. 

т.5 За заверка на документи - 3 лв.” 

 

2. Чл. 41, ал.7 - Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал.4, т.1, 

2, 3, 4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, 

бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за 

експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер, се изменя, като чл.41, ал.7 

придобива следния вид:  

„чл.41, ал.7 Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал.4, т.1, 

2, 3, 4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен. Посочените услуги могат да бъдат 

изпълнявани като обикновени, бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 

дни, таксата се удвоява, а за експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер.” 

3. В чл.41 се създава се нова ал.8 със следния текст: „Срокът за извършване на 

услугите по ал.2, т.2-10 е седемдневен.” 



§4. В Глава Трета „Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6, ал. 2 

и ал.3 от ЗМДТ”  в чл.57 се правят следните изменения: 

1. Чл.57, т.19 -  Доставка на ковчег – обикновен – 50 лв.; - черен – 65 лв., таксата за 

черен ковчег се изменя като става 70 лв., а чл.57, т.19 придобива следния вид:  

„ Чл.57, т.19 Доставка на ковчег – обикновен – 50 лв.; - черен – 70 лв.” 

 

2. Чл 57, т.26  - Връчване на физически и юридически лица на покани и други 

документи, издадени от частни съдебни изпълнители – 15лв. на документ, се отменя. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, е приета с 

Решение № …….. по Протокол № ….. от ………… г. на Общински съвет на община 

Първомай и влиза в сила от датата на публикуването й на официалния сайт на община 

Първомай, а именно __________г. 

 


