ПРОЕКТ
за допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Търговище

В чл. 2 се създава нова ал. 5 (в сила от 01.01.2011г.)
Не се събират такси за извършване на административни услуги от взискателите по
изпълнителни дела за присъдена издръжка.

В раздел VI
Чл. 40
II. Общинска собственост и приватизация
Създават се нови:
т. 25 - Такса за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска
собственост – обикновена – 5 лв., срок 7 дни; бърза – 7.50 лв. , срок – 3 дни.
т. 26. Такса за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за
имотите - общинска собственост- – обикновена – 5 лв., срок 7 дни; бърза – 7.50 лв. ,
срок – 3 дни.

МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Търговище

1. В Гражданския процесуален кодекс и Закона за държавните такси се предвижда
ищците по дела за издръжка да не заплащат държавни такси. След приключване на
исковото производство с влязло в сила решение и образуване на изпълнително
производство горепосочените лица придобиват качеството взискател. Считаме, че след
като законодателят е преценил тези лица да не заплащат държавни такси, намираме за
целесъобразно и справедливо взискателите по дела за присъдени издръжки да не
заплащат такси за извършване на административни услуги за нуждите на тези дела.
2. В Д.В. бр. 15 от 18.02.2011г. бяха публикувани промени в Закона за общинската
собственост по силата на които е необходимо да бъдат определени такси за издаване на

удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост и удостоверение,
че имотът е отписан от актовите книги. В изпълнение на тези законови разпоредби и
като се вземат предвид разходите, необходими за извършване на посочените услуги
предлагаме таксите да са в размер на 5.00 лв. за обикновена и 7.50 лв. за бърза услуга.

