Обявление
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация
Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано
от 15.09.2017 г. до 16.10.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на
Наредба за изменение и допълнение на наредба №16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци,
ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или email: apriltsi1976@abv.bg
МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А № 1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община АПРИЛЦИ
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Априлци.
Предложените промени в Наредба № 16 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са продиктувани от
значително изменените обществени отношения, в различни аспекти, предмет на уредба от
този подзаконов нормативен акт. Ето защо общинска администрация следва темповете на
развитие на тези обществените отношения и в тази насока е необходимостта от наредба
пряко адекватна на законодателните и практически приложните промени, повишаване
качеството на предлаганите услугите от община Априлци, включително синхронизиране и
комулиране на някои видове услуги, както и повишаване събираемостта на такси от някои
услуги, неизползвани от гражданите поради непрактичност и финансова недостъпност. По
обхвата на правно регулиране промените са продиктувани от следните съображения:
1. Необходимо е привеждане на такса битови отпадъци в съответствие с нарастването
на минималната работна заплата и увеличението на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона
за управление на отпадъците. Последното завишение размера на такса за битови отпадъци е
през 2011 година. От тогава насам таксата остава непроменена. Разходите за труд заемат
съществена част от себестойността на услугите свързани със сметосъбирането. Голяма част
от работещите, ангажирани с услугата са на минимална работна заплата. В периода от 2012 г.
до 2017 г. минималната работна заплата е променена в посока завишаване с около 70% от
270 лв. на 460 лв. За 2018 г. е разчетено тя да стане 510 лв. или с още 11%. Другата
съществена промяна, която влияе на разходите, свързани с поддържането на чистота са
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които за периода 2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11
лв./т. на 42,93 лв./т. Средствата, които са необходими за експлоатация на депото за периода
2012 г. – 2017 г. са нараснали от 11,58 лв./т. на 22,51 лв./т.
Разходи за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, експлоатация
депо.
Години
Отчисления чл. 60 и чл.
64 ЗУО
Експлоатация депо

2012

2013

2014

2015

20172016 прогноза

10151 17798 27366 34645 46923
10580 16353 17316 28695 32108

52500
27000

Всичко

20731 34151 44682 63340 79031

79500

Това са и основните мотиви да бъде предложено увеличение на таксата за битови отпадъци.
Предложението ни е цената за обслужване на съдове да бъде завишена с 10 %, промилите за
жилищните имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятия с 25 % /от 4 на
5 промила/, в частност компонентата за събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер от 3 на 3,5
промила и от друга страна компонентата за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в
размер от 0,4 на 0,9 промила. Също предлагаме за нежилищни имоти на граждани и
предприятия с 9 % /от 11 на 12 промила/, в частност компонентата за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им в размер от 8 на 8,5 промила и от друга страна компонентата за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и
64 от Закона за управление на отпадъците в размер от 1 на 1,5 промила.
2. Друга промяна в Наредбата, съгласно чл. 14 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за
предучилищното образование, същото се осъществява при целодневна, полудневна, почасова
или самостоятелна организация. Целодневната се осигурява в рамките на 12 астрономически
часа на ден, полудневна – до 6 часа на ден преди обяд, почасовата – до 4 часа. С изключение
на самостоятелната (организира от родителя в съответствие с чл. 18 от наредбата), другите
организационни форми се осигуряват в детска градина или училище /за задължителното
предучилищно образование/. Таксата, която се заплаща за ползване на детска градина към
момента, е съобразена при целодневен режим. За полудневна и почасова организация на
предучилищното образование в детска градина се въвеждат съответни месечни такси.
Същите са с определен максимален месечен размер, формиран сумарно от: постоянна част –
за разходи за издръжка, която не зависи от присъствените дни, и пропорционална част – за
всеки присъствен ден от месеца за разходи за хранене. При определяне на постоянна и
пропорционална част са съобразени видове хранения. Не се заплаща постоянната част от
дължима сумарна месечна такса за деца в подготвителни групи на детски градини.
3. В раздел втори от наредбата предвид завишените разходи за поддръжка, почистване
и стопанисване на общинските терени се предлагат промени на таксите за ползване на
тротоари ,площади и улични платна за търговия на квадратен метър за първа зона, която
включва квартал Ново село на гр.Априлци.
4. Предвижда се увеличение за извършване на някои видове административни услуги:
- за издаване на удостоверения за наследници;
- за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
- за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както
и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
- преписи от документи (други);
- ползване на зала за граждански ритуали да се промени, в предвид разходите за
възнаграждения на водещите ритуалите;
- да се отмени таксата от 100 лв. за всички останали и да бъде утвърдена нова такса за
граждански ритуал (брак), извън залата за граждански ритуали с цена от 120 лв;
5. С писмо Областният управител на Област Ловеч уведомява кмета във връзка с
подаден сигнал, за несъответствия на текстове от Наредбата относно освобождаване от

такса собствениците на ловни кучета, с текстове на нормативни актове от по-висока
степен, като предлага те да бъдат съобразени с текстовете на Наредба № 27.
6. Предвижда се увеличение за извършване на някои видове технически услуги:
- за издаване на скица извадка от ПУП-ПРЗ;
- за издаване на виза за проучване и проектиране по чл. 140, ал. 1 от ЗУТ;
- за определяне на строителна линия и ниво на строеж;
- за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
(павилиони, маси и др.) по чл. 56 от ЗУТ;
- издаване на разрешение за строеж – основание чл.148 от ЗУТ;
- за издаване на Разрешение за изработване и/или изменение на
подробен устройствен план (ПУП) за поземлени имоти извън границите на
урбанизираната територия по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ;
- за съгласуване, разглеждане и одобряване на проекти за
строителство, подробни устройствени планове и други от Общински експертен
съвет;
Издаването на скица на урегулиран поземлен имот и предоставяне на извадка в
цифров вид следва да се обвърже с правилното и достоверно оцифряване на подробния
устройствен план. Това изисква време за сравняване на оцифряването с графичната част,
което понякога включва и трансформиране от различни координатни системи. Колкото
по-голям е обхватът по територия на съответната заявена услуга, толкова повече е
необходимото време за обработване. Въвежда се диференциране на издадените скици по
формат./чл.41, т.1 и т.3/
Издаването на разрешение за строеж следва да се обвърже с вида и големината на
обектите. То е пряко свързано с инвестиционното намерение на всички юридически и
физически лица. Издаването на разрешение за строеж по реда на чл.147, ал.1 от ЗУТ
става без одобряване на инвестиционен проект, като в случаите по т.1,3,5,7 и 12 се
изисква становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и се прилага
графична част, която по своята същност представлява проект. Тоест в повечето случаи се
одобрява проект и се издава едновременно с това и разрешение за строеж. Това изисква
време за преглед на приложените документи за собственост, скици, графична и текстова
част и обработване от служителите с преценка дали предложеното отговаря на
изискванията и съответства на действащата нормативна база. Тези обстоятелства налагат
да бъде коригиран размера на цената на съответната услуга, като същите са описани
поотделно с което се постига по-голяма яснота./чл.41, т.6/
Издаването на удостоверения по §16 от ПР на ЗУТ изисква подробна справка по
действалите по време на строителството на конкретната сграда и действащите към
момента застроителни и регулационни планове, справка в разписните листове по
отношение на собствеността, както и преценка дали сградите съответстват на правилата
и нормативите. Това налага влагане на повече време за работа от страна на служителя и
ползване на специфични технически умения за работа с планове и данни на кадастрална
карта и кадастрални регистри.
7. Промяна следва и в някои цени на услуги, регламентирани в Приложение №1 към
Наредбата, както следва:
- в Приложение №1, Списък с видовете услуги и цени за тях в т.26 се отменя.
- в Приложение №1, Списък с видовете услуги и цени за тях в т.34 Услуга с пътностроителна машина валек се променя на 50.00 лв./час
- в Приложение №1, Списък с видовете услуги и цени за тях в т.56 Услуга с храсторез
се променя на 10.00 лв./час
II. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Априлци.

Основната цел е създаването на законосъобразен подзаконов нормативен акт, по ред и
начин определен в чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, уреждащ местните
такси и цени на услуги на територията на община Априлци, спазвайки изискването на чл. 6,
ал. 7, ал. 1 и чл. 8,ал. 1 от ЗМДТ.
Прецизиране на различни по вид социални и административни услуги, предоставяни от
община Априлци и заплащането им от гражданите, като всяка една от тях е съобразена с
действащия закон, който я урежда и нейното въвеждане е улеснение за гражданите при
реализиране на техните измерения.
Постигане
на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при
определянето на таксите и цените на услугите, предоставяни в общината.
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им с действащата
нормативна уредба.
Определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги, за
които се събират такси и цени, съобразени със Списъка на унифицираните наименования на
административните услуги, утвърден от Министерски съвет.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество.
III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Априлци.
Към проекта на Наредбата са приложени подробни финансови обосновки за размера на
променените такси и цените за всяка една коригирана услуга предоставяна от община
Априлци. Местните такси са определени въз основа необходимите материално-технически и
административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите застъпени в чл. 8,
ал. 1 от ЗМДТ, като при някои услуги размерът на таксата не възстановява пълните разходи
на общината по предоставянето на определена услуга, но е условие за разширяване на
предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
При определянето на местните такси и цени на услугите и ползванията, общината е
следва политика за постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането
им съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ.
Цените и типа на услугите предполагат достъпност за хора със среден доход, като при
формирането им са съобразени статусите на представители от различни социални групи.
При определянето на цените на услугите е следвана целта те да са достъпни за
максимално широка целева група потребители: туристи, деца, възрастни и пенсионери.
За прилагането на новия нормативен акт няма да са необходими допълнително
оборудване и разкриване на нови работни места в общината, а ще се извършва с наличното
до сега техническо оборудване и от същия брой административен персонал.
IV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
С приемането на промените в наредбата ще се постигне прецизиране на различните по
вид административни и социални услуги, предоставяни от общината на гражданите
С изменението и допълнението на Наредбата ще бъде приета необходимата нормативна
рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване.
Ще бъде регламентирана административно-наказателната отговорност, както на
физически и юридически лица, ползватели на услуги предлагани от община Априлци, така и
на длъжностни лица от самата администрация.
Всяка една услуга да бъде съобразена с действащия по отношение на нея законов текст.
Да се постигне по-голяма яснота, коректност и съобразяване със социалния статус на
потребителите на услугите.
Приложената публичност при обсъждане и формулиране на видовете услуги, размерите
на таксите и цените за тях ще допринесе за справедливото им решаване, а следователно и за
мотивирането на по-висока активност от гражданите при ползването им и разплащането.

Всичко това ще допринесе за своевременно осигуряване на постъпленията в общинския
бюджет, акумулирането на средства за разширяване на предлаганите услуги и повишаване
на тяхното качество съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗМДТ.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз
Предложеният проект на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Априлци е разработен на основание чл. 8 и
чл. 9 от ЗМДТ, и е в съответствие с Европейското законодателство и разпоредбите на
Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в
правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на
потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото
настоящия проект има за предмет приемане на нов подзаконов нормативен акт, който
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общинския съвет, като орган
на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление.
Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т.2 и чл. 4 от
Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащият към момента Закон за местните данъци и такси.

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и чл. 6, ал.1, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ Общински
съвет – Априлци одобрява Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Априлци:
§ 1. Чл. 2, ал. 1, т.9 се добавя както следва:
т. 9 за притежаване на куче (в сила от 01.01.2013г.)……по Решение №165 от
Протокол №22/29.11.2012г. на ОбС Априлци
§ 2. Чл. 16, т. 2 се допълва и изменя, както следва:
т. 2 събиране, включително разделно
на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
им;
§ 3. Чл. 16, т. 3 се изменя, както следва:
3. (изм.– реш. 408/27.01.2011) проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране или оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
§ 4. Чл. 16а, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят, както следва:
Чл. 16а. (изм.– реш. 408/27.01.2011 ) (1) Размерът на таксата се формира:
1. За жилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено ползване –
на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база
данъчната оценка на имота;
2.За нежилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено

ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи
– на база по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка.
§ 5. Чл. 16а, ал. 2, се изменя, както следва:
Чл. 16а. (2). (изм.– реш. № 15 и №16/ 29.12.2011 г.) Размерът на таксата за
битови отпадъци за имоти на територията на община Априлци се определя
както следва:
1. За жилищните имоти на граждани, както и за жилищните имоти на
предприятия, върху данъчната оценка в размер на 5 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер на 3,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 0,9 на
хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер
на 0,6 на хиляда;
2. За нежилищните имоти на граждани върху данъчната оценка, а за
нежилищните имоти на предприятия върху по – високата между отчетната
стойност и данъчната оценка в размер 12 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер 8,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците в размер на 1,5 на хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване
в размер на 2 на хиляда;
3. Таксата за обслужване на контейнер с вместимост 1,1 куб.м. тип
“Бобър” е 2634,84 лева, а за контейнер с вместимост 4 куб.м. е 6288,16 лева. Размерът
на таксата на един съд включва разходите за осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им; за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
§ 8. Чл. 16в. нов(Създаден с Решение № 135 от Протокол № 19/ 30.08.2012г. на ОбС Априлци), както
следва:
Чл. 16 в. (1)Освобождават се от такса битови отпадъци /ТБО/, имотите публична
общинска собственост и незастроените имоти - общинска собственост.
(2) Физическите и юридическите лица се освобождават само от таксата за услугата
“сметосъбиране и сметоизвозване” в следните случаи :
1. когато имотът се намира извън регулация на територията на населеното
място;
2. когато имотът е включен в заповедта на Кмета на общината като район, в
който не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
3 ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец
от собственика и/или ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година.
Към декларацията лицата прилагат документ за номера на партидите за ел. енергия и вода,

освен в случаите, когато в имота няма електрификация и/или водопровод. При промяна в
декларираните обстоятелства, лицата подават декларация по образец преди започване на
ползването. Таксата се дължи в пълен размер от месеца на промяната.
§ 9. Чл. 19.(4), а. се изменя, както следва:
(4) Таксите се определят на квадратен метър:
а .първа зона -на ден 2.00 лв.
§ 10. Чл. 22.(1), се изменя, както следва:
Чл. 22.
(1). (изм.- реш.№55/16.02.2012г.) За ползване на
детски градини
родителите или настойниците дължат месечна такса, формирана сумарно от постоянна
част – за разходите по издръжка на групите и пропорционална част за – за всеки и
пропорционална част за – за всеки присъствен ден от месеца /за разходи за хранене/ и
зависи от включените хранения.
т. 1 При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12
/астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 51, 40 лв.,
която се формира сумарно от:
- постоянна част – 10,00 лв.
- пропорционална част – 1,80 лв. при включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./, обяд и
следобедна закуска /16,00 ч./
т. 2 При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с
максимален размер 39,50 лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 5,00 лв.
- пропорционална част – 1,50 лв., при включени две закуски /8,30 ч. и 10,00 ч./ и обяд.
т. 3 При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3
последователни астрономически часа на ден/, в зависимост от ползвания вид хранения, се
дължи месечна такса с максимален размер 30,10 лв., която се формира сумарно то:
- постоянна час – 2,50 лв.
- пропорционална част – 1,20 лв., при включени закуска /10,00 ч./ и обяд.
т. 4 Децата в подготвителните групи към детските градини две години преди
постъпването им в първи клас заплащат размера на пропорционалната част от
дължимата месечна такса.
§ 11. Чл. 32, (1), се изменя, както следва:
Чл. 32. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
1. за издаване на скица извадка от ПУП-ПРЗ – 30.00 лв.;
2. за издаване на виза за проучване и проектиране по чл. 140, ал. 1 от ЗУТ
- 30.00 лв.;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца –
2,50.;
4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:
- за сгради – на кв.м застроена площ – 0.10 лв.
- за огради на линеен метър – 0.10 лв.
4.1. за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на
строеж и откриване на строителна площадка по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ/ - 20,00 лв. – на
определената от заявителя дата;
4.2. За проверка за установяване на съответствието на строежа издадените
строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на
застрояването (по чл. 159, ал. 3 и чл. 74, ал. 2 от ЗУТ) – 20,00 лв., срок 3 дни;
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство - 10.00 лв. ;
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях- 5.00 лв. ;
7. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения
за търговия - маси, павилиони, кабини и други - 20.00 лв.;
7. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
(павилиони, маси и др.) по чл. 56 от ЗУТ – 30,00 лв.;

8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 20.00 лв.
9. за издаване на акт за узаконяване – 20.00 лв.
9. Издаване на разрешение за строеж – основание чл.148 от ЗУТ:
9.1. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни
проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) - 50,00 лв.;
9.2. Издаване на разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ:
- за Разрешение за строеж - 30.00 лв. + 0.20 лв./кв.м. разгъната застроена
площ;
- за електронни съобщителни мрежи и други линейни обекти на техническата
инфраструктура – 50 лв.
9.3. За издаване на заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за промяна на
инвестиционните намерения и смяна на титуляра на издадено разрешение за
строеж
- 30 % от таксата за издаване на разрешение за строеж;
10. За издаване на Разрешение за изработване и/или изменение на
подробен устройствен план (ПУП) за поземлени имоти извън границите на
урбанизираната територия по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ - 40.00 лв. за всеки имот;
11. за изменение на ПУП по предложение на съда във връзка с дела за делба
на имоти – 20.00 лв.
12. за издаване удостоверение, че даден имот не е актуван като
общинска собственост – 5.00 лв.
13. за издаване на становище от Главния архитект за приемане на
строителни обекти или участие в приемателни комисии – 20.00 лв.
14. за съгласуване, разглеждане и одобряване на проекти за
строителство, подробни устройствени планове и други от Общински експертен
съвет:
- за жилищни сгради – 20.00 лв.
- за заведения, търговски или промишлени сгради – 50.00 лв
- за градоустройствени разработки – 50.00 лв.
- за разглеждане в ОЕСУТ – 20.00 лв.
- за всеки от имотите – 60.00 лв.
- за обявяване в ДВ – 50.00 лв.
§ 12. Приложение № 1, т. 5 се изменя, както следва:
5. Становища за държавна приемателна комисия
20.00 лв./бр.
§ 13. Приложение № 1, т. 6 се изменя, както следва:
6. За съгласуване и одобряване на частите на комплексен
проект за инвестиционна инициатива
§ 14. Приложение № 1, т. 7 се изменя, както следва:
7. За издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5, от ЗУТ, че е
попълнен кадастралния план и е предадена екзекутивната
документация
§ 15. Приложение № 1, т. 9 се изменя, както следва:
9. За одобряване на подробен устройствен план (комплексен
проект за инвестиционна инициатива)
§ 16. Приложение № 1, т. 10 се изменя, както следва:

+ 30% от
лв./бр.

т.10

+ 10% от
лв./бр.

т.10

от

т.10

+ 30%
лв./бр.

10 За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл.
144 от ЗУТ, които са основание за издаване разрешение за
строеж:
-сгради с РЗП до 200 кв.м.
-сгради с РЗП над 200 кв.м.

§ 17. Приложение № 1, т. 11 се изменя, както следва:
11 За издаване на удостоверение за търпимост на строеж
§ 18. Приложение № 1, т. 14 се изменя, както следва:
14 А/ Писмо до служба по кадастъра-Ловеч във връзка с
чл.177, ал.1 от ЗУТ;
Б/ Предоставяне на данни от трасировъчен или
нивелетен план;
В/ За регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,
издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за
видовете строежи от ІV и V категорияна строежите и
издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация по чл.177, ал.3 от ЗУТ:
- за обекти с РЗП до 200 кв.м.
- за обекти с РЗП от 200 до 1000 кв.м
- за обекти с РЗП над 1000 кв.м.
г/ Оценка на инвестиционни проекти за съответствие със
съществените изисквания към строежите съгласно чл.142,
ал.6, т.6 от ЗУТ

0.80 лв./кв.м.
1.00 лв./кв.м

30.00 лв./бр.

За строежи ІV
категория:
- 400.00 лв. /без ДДС/
За строежи V
категория:
- 200.00 лв. /без ДДС/

§ 19. Приложение № 1, т. 15 се изменя, както следва:
15 За издаване на удостоверения за идентичност на урегуриран 10 раб.дни – 20.00
поземлен имот
лв.
5 раб.дни – 30.00 лв.
2 раб.дни – 40.00 лв.

§ 20. Чл. 34, т. 1, т. 2, т.4, т.13 и Приложение № 1, т. 25 се изменят, както следва:
Чл. 34. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лв.;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена- 2.00 лв.;
4.
за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт –
3.00 лв.;
13. за преписи от документи – 2.00 лв.
Приложение № 1
25. Граждански ритуали в община Априлци
1. Ползване зала за граждански ритуали – 60.00 лв.
2. Извън зала за граждански ритуали – 120.00 лв.
§ 21. Чл. 35 се отменя.
§ 22. Чл. 37а, създава се нов Раздел VІІІ Такса за притежаване на куче:

Чл. 37 а. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в
общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 5 (пет)
лева.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно Закона за лова и
опазване на дивеча.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава
декларация в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31
март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една
дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за
месеца на придобиването.
(5) Приходите от събраните такси по ал. 4 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
§ 23. Приложение № 1, т. 26 се отменя.
§ 24. Приложение № 1, т. 34 се изменя, както следва:
34 Услуга с пътно-строителна машина Валек

50.00 лв./час

§ 25. Приложение № 1, т. 35 се отменя.
§ 26. Приложение № 1, т. 56 се изменя, както следва:
56
Услуга с храсторез

10 лв./час

