ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Дългопол
§1. Т.4 на чл.2, ал.1 – се отменя.
§2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
Ал./т.
т.1
т.2

Т.3

Т.4
Т. 4.1.
Т.4.2

Т.4.3

Т.4.4
Т.5

БИЛО
Издаване на скица за недвижим
имот
Издаване на скица за недвижим
имот с указан начин на
застрояване (виза за
проектиране по чл. 140 от ЗУТ)

СТАВА
Издаване на скици за недвижими
имоти
Издаване на виза за проектиране

Презаверяване на скица, от
издаването на която са изтекли
шест месеца

се отменя

Издаване на удостоверения за
факти и обстоятелства по ЗУТ

Издаване на удостоверения за
факти и обстоятелства по
териториалното и селищното
устройство

Издаване на удостоверение за
местонахождение на имот
Издаване на удостоверение за
степен на завършеност на
строеж
Издаване на удостоверение за
нанасяне на новоизградени
сгради и за предадена
екзекутивна документация
(чл.52 от ЗКИР, чл.175 от ЗУТ)
Издаване на удостоверение за
„търпим строеж” по § 16, ал. 1
от ПР на ЗУТ
Заверяване на преписи от
документи, копия от планове и
документацията към тях

се отменя
Издаване на констативни
протоколи и удостоверения за
степен на завършеност на строежи
Издаване на удостоверение за
нанасяне на новоизградени сгради
в действащия кадастрален план по
чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с
чл.175 от ЗУТ
Издаване на удостоверение за
търпимост на строеж
Заверяване на преписи от
документи и копия от планове и
документация към тях

Т.6

Т.7

Т.8

Т.8.1

Издаване на разрешение за
поставяне на преместв. обекти
по чл.56 от ЗУТ
Издаване на разрешение за
строеж, основен ремонт и
преустройство на
съществуващи сгради и
помещения в тях
Презаверяване на разрешение
за строеж (чл.153, ал.3 и ал.4 от
ЗУТ)
Издаване на заповед за
допълване на издадено
разрешение за строеж (чл.154,
ал.5 от ЗУТ)
Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за
издаване на разрешение за
строеж(чл. 142 от ЗУТ)

Издаване на разрешения за
поставяве на преместваеми обекти

Издаване на разрешение за строеж
Презаверяване на разрешение за
строеж, което е изгубило
действието си поради изтичане на
срока
Издаване на заповед за изменения
в одобрен инвестиционен проект
Разглеждане и одобрявяне на
инвестиционни проекти, по които
се издава разрешение за строеж.
А)– 1.20 лв. на кв.м. по РЗП, но не
по-малко от:

За основно
застрояване

За допълващо
застрояване
За временно
строителство,
съгл.чл.49 от ЗУТ
За смяна
Не попредназначение
малко от 50
Б) - 0,50 лв /л.м., но не по-малко от
100.00 лв. - за физически лица
- 1,00 лв./л.м., но не по-малко от
200.00 лв. - за юридидически лица

Т.9

Т.10

Физически
лица (лв)
Не помалко от
100
Не помалко от 50
Не помалко от 50

Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за
издаване на разрешение за
строеж за обекти на
техническата инфраструктура –
водопроводи, канализации,
топлопроводи, газопроводи,
електропроводи, улично
осветление, съобщителни и
информационни кабели и др.

се отменя

(чл. 142 от ЗУТ)

Т.11

Т.13

Т.14

Т.15

Т.16

Т.19

Т. 21
(нова)

Т.22
(нова)
Т.23
(нова)
Т.24
(нова)

Допускане на устройствена
процедура по чл.124а и чл.135
от ЗУТ – разрешение за
изработване на ПУП
Приемане и одобряване на
подробен устройствен план
(чл.128, ал.7, чл.129 ЗУТ)
Издаване на разрешение за
допускане изработването на
комплексен проект за
инвестиционна инициатива
(чл.150, ал.1 от ЗУТ)
Одобряване на комплексен
проект за инвестиционна
инициатива (чл.150, ал.3 и 4 от
ЗУТ
Регистриране и въвеждане
строежите в експлоатация,
издаване удостоверение за
въвеждане в експлоатация за
видовете строежи от IV и V
категория (чл.177 от ЗУТ)
Регистриране на технически
паспорт на строеж

Допускане изработването на
проекти за изменение на подробни
устройствени планове
Одобряване на подробен
устройствен план
Разрешаване изработването на
комплексен проект за
инвестиционна инициатива
Одобряване на частите на
комплексния проект за
инвестиционна инициатива и
издаване на разрешение за строеж
Регистриране и въвеждане на
строежи в експлоатация, издаване
на удостоверение за въвеждане в
експлоатация за видовете строежи
от IV и V категория
Вписване в регистъра на
технически паспорт на строеж.
Таксата за услугата се отменя.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа:
Физически лица
Юридически лица
За основно застрояване
35
70
За допълващо
20
45
застрояване
За временно
15
30
строителство, съгл. чл. 49
от ЗУТ
За промяна на
20
45
предназначение
Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски
територии без промяна на предназначението – 30 лв.
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени
планове – 20 лв.
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот – 20 лв.

Т.25
(нова)
Т.26
(нова)
Т. 27
(нова)
Т.28
(нова)

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни
проекти – 80 лв.
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен
съвет – 2.50 / страница
Промяна на предназначението на сгради – 5 лв./кв. м. от РЗП

Т. 29
(нова)

Вписване на сдружения на собствениците в общинския регистър –
без такса

Т.30
(нова)

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или
План за безопасност и здраве. -25 лв.

Т. 31
(нова)

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни
елементи:
- за рекламни елементи до 1.5 кв.м.- 20 лв.;
- за рекламни елементи над 1.5 кв.м. – 40 лв.
Разрешаване изработването на план-извадка от подробен
устройствен план – без такса

Т. 32
(нова)

Издаване на разрешение за продължаване на строителството по
спрян строеж – 20 лв.

§3 Ал. 1 на чл. 31 се изменя така:
Ал.(1) „Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с
настоящата Наредба или с някой друг нормативен акт е от 7 (седем) до 30 (тридесет)
работни дни.
§4 Ал. 2 на чл. 31 се изменя така:
Ал. (2) „За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се увеличава с 50%, а
за експресна – в рамките на един работен ден - се увеличава със 100%.
§5 Ал. 3 на чл. 31 се изменя така:, текстът „ експресна- /в рамките на 1 работен ден
/таксата се увеличава със 100%. – се отменя.
§6. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
Ал./т.

Т. 1.1

Т.6

Т.7

Т.8

БИЛО

За добавяне на данни от
удостоверение за наследници от
друга община към основното
удостоверение – 3.00 лв. на брой
За издаване на препис-извлечение
от акт за смърт

СТАВА

Отменя се
За издаване на препис-извлечение
от акт за смърт за втори и следващ
път

За издаване на удостоверение за
семейно положение и членове на
семейството

За издаване на удостоверение за
семейно положение

За издаване на удостоверение за
родствени връзки

За издаване на удостоверение за
съпруг и родствени връзки

Т 11.1
(нова)
Т 12.1
(нова)

Т.13

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на
заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна
карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
За легализация на документи по
гражданското състояние за
чужбина

За заверка на документи по
гражданското състояние за чужбина

§7 Създават се нови алинеи на член 32, както следва:
(2) Услуги, предоставяни от отдел „Данъчни и неданъчни приходи”:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство»;
2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване“ ;
3.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж;
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв. ;
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 5
лв.;
6. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство- 5 лв.;
7. Издаване на копие от подадена декларация – 3 лв.;
8. Предоставяне на данъчна информация – 5 лв;
9. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък- 5 лв.;
10 .Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – 5 лв.;
11. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти
и такса за битови отпадъци –5 лв.;
12. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ -5
лв.;
13. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или
погасяване на права или задължения по ЗМДТ – 5 лв.
(3) За издаване на удостоверение за данъчна оценка се определят следните
срокове и такси:
№
Вид и срок
Такса
1.
Експресна – до 2 часа
30.00
2.
За един работен ден /8 часа/
20.00
3.
За три работни дни
15.00
4.
За пет работни дни
5.00
(4) За издаване на удостоверение за данъчна оценка на юридически лица и
еднолични търговци, се събира такса в размер 50% над определената за срока такса.
§8. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
Ал./т.

Т.1

БИЛО
Издаване на удостоверение на
картотекирани граждани за
покупка на жилище по
ЗУЖВГМЖСВ

СТАВА
Установяване на жилищни нужди
- картотекиране и издаване на
удостоверение

Т.3

Т.7

Издаване на дубликати и заверени Справки по актовите книги и
копия от документи
издаване на заверени копия от
документи относно общинска
собственост
Удостоверение и заверка на
Обработване на заявлениемолба-декларация по
декларация за обстоятелствена
обстоятелствена проверка за
проверка – 15 лв.за имот.
признаване право на собственост

§9 Създава се нов член 37а:
Ал./т.
Т.1

Т.2
Т.3

Т.4
Т.5
Т.6
Т.7

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УСЛУГАТА
Вписване
на
промени
в
обстоятелствата
за
категоризирани заведения за
хранене
и
развлечения
и
издаване на удостоверения
Категоризиране на места за
настаняване
Вписване
на
промени
в
обстоятелствата
за
категоризирани
места
за
настаняване и издаване на
удостоверения
Прекратяване на категория на
туристически обект
Категоризация на заведения за
хранене и развлечение
Потвърждаване или промяна
категорията на туристически
обект
Издаване
на
дубликат
на
удостоверение за определен вид
и категория на туристически
обект

ТАКСА
По тарифа

По тарифа
По тарифа

По тарифа
По тарифа
По тарифа
По тарифа

§ 10 Чл. 41 - се отменя.
§ 11 Чл. 42 – се отменя.
§12 Създава се нов чл. 42а
Ал.1: „Общинският съвет определя следните услуги, нерегламентирани по закон,
по групи, както следва:
1. Услуги, извършвани от отдел „ГРАО“;
2. Услуги, извършвани от отдел „УТОСТЗГ“.
3. Други услуги, невключени в т.1 и 2, в това число:
- Цени за ползване на общински зали;
- Цена на услуга за ползване на общински превоз;
- Такса-вход в Градски исторически музей;
- Молбопис.

Ал.2 Конкретните размери на цените на услуги са определени в Приложение 1 и са
с включен ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАРИФА
на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Дългопол
№ по
ред
I.
1
1.1.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
1.
1.1.

Наименование на услугата

Цена (в лева)

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ“
Тържествено сключване на изнесен граждански брак
В работен ден
100.00
В почивен ден
150.00
Сключване на граждански брак с класически ритуал
В работен ден
30.00
В почивен ден
50.00
Комплектоване и проверка на документи към искане за
10.00
установяване на българско гражданство
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ЗЕМИ ГОРИ“
Издаване на разрешително за пасищно отглеждане на
10.00
източнобалкански свине и техните кръстоски на
територията на Община Дългопол
Издаване на разрешително за отрязване и изкореняване
20.00 за един
на лозя над един декар и дървета от земеделски земи.
поземлен имот
Издаване на превозен билет за транспортиране на
1.00
дървесина, добита от извън горски територии.
Маркиране на дървесина с общинска горска марка.
0.70 за един
пространствен
кубик.
Издаване на разрешение за поставяне на временен
6.00/дка
пчелин при подвижно пчеларство в необработваем
предоставена
земеделски имот – общинска собственост.
площ за година.
Справка по съдебни дела на технически вещи лица,
25.00
адвокати и др. по предходен план
Попълване на данни в служебна страница в данъчна
4.00
декларация по чл. 14 от ЗМДТ
Изготвяне на копие от реперен карнет за 1 бр. точка
5.00/точка
ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ИМОТИ
Творческа база „Дом на културата“ с. Аспарухово
Нощувка за едно легло

30.00/денонощие
1.2.

Ползване на зала
25.00/денонощие

1.3.

Ползване на кухня
40.00/денонощие

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1.
4.1.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Ползване на зала и кухня
60.00/денонощие
50% от
стойността на
таксата
10.00/час

Творци и дейци на културата, ученици и студенти,
областна и общинска администрация при провеждане
на работни срещи, пленери и други мероприятия.
Ползване на зала при провеждане на семинари,
курсове, пленери
„Къща на културата“ гр. Дългопол
Ползване на зала за събрания, пленери и други
20.00/час
мероприятия
Общински зали
Ритуална зала „Младост“
190.00/ден
Помещение в ДГ „Зорница“
80.00/ден
Заседателна зала на Общински съвет
20.00/час
Многофункционална зала - Дългопол
10.00 лв/час
За ученици от училища, спортни клубове и самодейни
безплатно
състави от Община Дългопол
За ученици от училища, спортни клубове извън
50% отстъпка
територията на Община Дългопол
Провеждане на организирани спортни мероприятия,
безплатно
включени в Спортния и Културен календар на Община
Дългопол както и държавни и регионални първенства
за деца и ученици, съгласно възрастовите категории на
съответните федерации по вид спорт
Спортен комплекс в с. Аспарухово
Нощувка за едно легло
20.00./денонощие
Нощувка за едно легло в самостоятелна стая
20.00./денонощи
е + 10.00 лв. за
всяко
неизползвано
легло
Ползване на ресторант /без приготвяне на храна/
20.00/час
Ползване на ресторант/без приготвяне на храна/ за
150.00/денонощи
групови посещения в комплекса
е
Ползване на конферентни зали
20.00/час
Ползване на спортна зала
Групово посещение
20.00/час
Ползване на игрище за футбол/хандбал
- 08:00 до 17:00 часа
10.00./час
- 17:00 до 22: часа
15.00/час
Ползване на игрище за волейбол
- 08:00 до 17:00 часа
10.00/час
- 17:00 до 22:00 часа
15.00/час
Ученици от училища и клубове извън територията на
50% отстъпка

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17
4.19
4.20
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1
6.2
IV.
1.
1.1
2.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Община Дългопол – 1-во игрище; 2-ро игрище
Ученици от училища и клубове от Община Дългопол
– 1-во игрище; 2-ро игрище
Провеждане на организирани спортни мероприятия,
включени в Спортния и Културен календар на община
Дългопол, както и държавни и регионални първенства
за деца и ученици, съгласно възрастовите категории на
съответните федерации по вид спорт
Ползване на зала за репетиции
Индивидуални посещения
За възрастни
Деца, ученици, студенти
Групови посещения
За възрастни
Деца, ученици, студенти
Ползване на зала за фитнес
За възрастни
Деца, ученици, студенти
Групови посещения
За възрастни
Деца, ученици, студенти
Ползване на сауна
Ползване на парна баня
Зала за борба – гр. Дългопол
Ученици от училища и клубове извън територията на
Община Дългопол – 1-во игрище; 2-ро игрище
Ученици от училища и клубове от Община Дългопол
– 1-во игрище; 2-ро игрище
Ползване на урегулирани и неурегулирани парцели
Ползване на автовишка
Ползване на пенсионерски клубове
За тъжни ритуали
За весели ритуали
Ползване на общински превоз
За училища, читалища и др. общински учреждения
За физически и юридически лица
ТАКСА ВХОД – ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
За ученици, студенти и пенсионери
За деца, ученици и студенти от Община Дългопол
За всички останали
МОЛБОПИС
Заявление за данъчна оценка
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
За всички останали декларации по ЗМДТ
Искане за издаване на други документи
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Всички други искания по ЗГР
Всички искания по ЗУТ
Копирни услуги:

безплатно
безплатно

5.00/час
3.00/час
20.00/час
10.00/час
5.00/час
3.00/час
20.00/час
10.00/час
10.00/час
10.00/час
10.00/час
50% отстъпка
безплатно
60 лв./дка
20.00/час
10.00/час
20.00/час
1.20 лв./км.
1.80 лв./км.
0.50 лв.
безплатно
1.50 лв.
1.50 лв.
5 лв.
3 лв.
1 лв.
3 лв.
1 лв.
1 лв.





0.10 лв.
0.20 лв.
0.25 лв.

А4 – едностранно
А4 – двустранно
А3

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ОБЯВЛЕНИЕ
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2
и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,
УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община
Дългопол приема предложения и становища относно „Проекта за допълнение на
Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Дългопол, на e-mail: obshina@dalgopol.org или в Центъра за информация и
услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол.
Дата на публикуване: 14.06.2019 год.

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЪЛГОПОЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26

