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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЙНАРДЖА  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
от Любен Жеков Сивев – кмет на Община Кайнарджа 

 
 

ОТНОСНО: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Кайнарджа  

 

 

Дами и господа общински съветници, 

 

 

В Административен съд – Силистра е получен протест вх. № 1092 от 19.10.2017 г. 

на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра за незаконосъобразност на разпоредбата 

на чл. 55, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с об-

щинско имущество по отношение заплащане на режийни разноски при разпоредителни 

сделки с общински имоти. Същите следва да компенсират разходите на общината при 

извършването на административните услуги по разпореждане с общинско имущество, 

но следва да се заплащат във вид на такси, определени по Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа.  

Това налага промяна на определените такси при разпореждане, така че те в значи-

телна степен да покрият разходите, които Община Кайнарджа прави при извършването 

на сделки. Първата промяна трябва да е в това, че такси следва да се дължат, независимо 

от начина на извършване на производството – с търг/ конкурс или без. Втората промяна 

– в диференциране на размера на таксите по различните видове разпоредителни произ-

водства, т. к. при разпореждане към обичайните разходи на общината за заплати, консу-

мативи, събиране и други се добавят съществени разходи за извършване на пазарните 

оценки на имотите, а при търгове/ конкурси и за публикуване на обявите в печатни ре-

гионални и други средства за масова информация. По счетоводни данни за 10 месеца за 

3 обяви са изплатени 345 лв., като на търговете общината е обявила за продажба 10 имо-

та, като 9 е продала. За да покрие напълно направените при едно производство разходи 

следва таксата да се формира като сума от стойността на изготвяне на пазарната оценка, 

постоянните разходи за заплати, консумативи, поддържане на сайт и други подобни и 

част от стойността на публикуване на обявите. За настоящата година, само от оценката и 

обявата, това прави 115 лв.  

Очевидно е, че това е значителна стойност и обществения интерес налага разме-

рът на таксата да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на 

тази административна услуга, каквато възможност дава чл. 8, ал. 3 от Закона за местните 

данъци и такси. Предвид на това предлагам допълнението към стойността на оценката 

да е от 20 лв. като т. 1 от Приложение № 3 към чл. 28 на Наредбата за определянето и 



администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа да бъде 

разделена и променена, както следва:  

 
№ БИЛО СТАВА 

№ ВИД УСЛУГА/ 

ТАКСА 

ЦЕНА ВИД УСЛУГА ТАКСА (лв.) 

1. По производство /без 

търг или конкурс/ 

 - за настаняване под 

наем в къщи, терени, 

помещения 

 - за наем на земя за 

земеделско производ-

ство 

 - за продажби, замени 

или учредяване на 

вещни права 

 

10,00 лв 

5,00 лв. 

15,00 лв. 

По производство за 

настаняване под наем в 

общински имоти: 

- в жилища, терени и 

помещения 

- в земеделски имоти 

 

 

 

10, 00  

5, 00 

2.   По производство за продажби, замени, делби или 

учредяване на вещни права върху общински 

имоти: 

   - при продажба  Стойността на изгот-

вяне на пазарната 

оценка, договорена за 

съответната година, 

увеличена с 20 лв. при 

сделки, сключвани 

след проведен търг или 

конкурс 

   - при замяна Общата стойност на 

изготвяне на пазарните 

оценки, договорена за 

съответната година 

   - учредяване на вещни 

права 

Стойността на изгот-

вяне на пазарната 

оценка, договорена за 

съответната година, 

увеличена с 20 лв. при 

сделки, сключвани 

след проведен търг или 

конкурс 

В съответствие със Закона за нормативните актове, проекта за изменение на на-

редбата е публикуван на интернет страницата на Община Кайнарджа на 06.11.2017 г. 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-

министрация, чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 79 от Адми-

нистративнопроцесуалния кодекс приема следните изменения на Наредбата за опреде-

лянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа: 

1. Добавя се нов чл. 29 със следния текст „Не се дължат такси по чл. 28, когато 

услугите се предоставят на организации на бюджетна издръжка и при отчуждаване 

на имоти.”; 

2. Текстът на Приложение № 3 към чл. 28 се заменя със следния текст: 

 



№ ВИД УСЛУГА ТАКСА (лв.) 

1. По производство за настаняване под наем в об-

щински имоти: 

- в жилища, терени и помещения 

- в земеделски имоти 

 

 

10, 00  

5, 00 

2. По производство за продажби, замени, делби или 

учредяване на вещни права върху общински имо-

ти: 

 

 - при продажба  Стойността на изготвяне на пазар-

ната оценка, договорена за съответ-

ната година, увеличена с 20 лв. при 

сделки, сключвани след проведен 

търг или конкурс 

 - при замяна Общата стойност на изготвяне на 

пазарните оценки, договорена за 

съответната година 

 - учредяване на вещни права Стойността на изготвяне на пазар-

ната оценка, договорена за съответ-

ната година, увеличена с 20 лв. при 

сделки, сключвани след проведен 

търг или конкурс 

3. Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на акт за общинска собственост 

- обикновена услуга – 14 дни 

- бърза услуга – 7 дни 

- експресна услуга – в рамките на работния ден 

 

 

5, 00 

10, 00 

20, 00 

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността 

- обикновена услуга – 14 дни 

- бърза услуга – 7 дни 

- експресна услуга – в рамките на работния ден 

 

 

10, 00 

15, 00 

30, 00 

5. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от 

актовите книги 

- обикновена услуга – 14 дни 

- бърза услуга – 7 дни 

- експресна услуга – в рамките на работния ден 

 

 

5, 00 

10, 00 

20, 00 

6. Издаване на свидетелство за собственост при про-

дажба на 1 брой: 

 - едър добитък 

 - дребен добитък 

 - пчелни семейства 

 

 

5, 00 

1, 00 

3, 00 

 

 

 

 

ЛЮБЕН СИВЕВ  

Кмет на Община Кайнарджа  
 
ДЙ/ДЙ 


