ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НЕРАДБА № 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./) За ползване на детски градини родителите или
настойниците дължат месечна такса, формирана сумарно от постоянна част – за
разходи по издръжка на групите 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 51.40лв.,
която се формира сумарно от :
- постоянна част – 10,00лв.
- пропорционална част - 1,80лв при включени две закуски / 8,30ч. и 10,00ч./, обяд и
следобедна закуска /16.00ч./
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 39,50лв.
, която се формира сумарно от :
- постоянна част – 5.00лв.

- пропорционална част – 1.50лв , при включени две закуски /8,30ч. и 10,00ч. / и обяд.
т.3. При почасова организация на предучилищното образование / в рамките на 3
последователни астрономически часа на ден, се дължи месечна такса с максимален
размер 30,10
лв. , която се формира сумарно от
- постоянна част – 2,50 лв.
- пропорционална част – 1,20 лв. , при включени закуска /10,00ч./ и обяд.
т . 4 . Децата в подготвителните групи към детските градини две години /чл. 8
,ал.1 от ЗПУО/ преди постъпването им в първи клас заплащат само размера на
пропорционалната част от дължимата месечна такса.
т.5. При съботно – неделни допълнителни дейности / в рамките на 4
последователни астрономически часа на ден/, се дължи такса с маскимален размер
12.00 лева на ден, която включва междинна закуска в 10.00ч.

§ 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
съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други - 20.00 лв.;

временни

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

+ 30% от

т.10

лв./бр.

§ 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

+ 10% от
лв./бр.

т.10

от

т.10

§ 15. Приложение № 1, т. 9 се изменя, както следва:
9. За одобряване на подробен устройствен план (комплексен
проект за инвестиционна инициатива)

+

30%

лв./бр.

§ 16. Приложение № 1, т. 10 се изменя, както следва:
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.

0.80 лв./кв.м.

-сгради с РЗП над 200 кв.м.

1.00 лв./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:

30.00 лв./бр.

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, За строежи ІV
категория:
издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за
видовете строежи от ІV и V категорияна строежите и
- 400.00 лв. /без ДДС/
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.

За строежи V
категория:
-

200.00 лв. /без ДДС/

г/ Оценка на инвестиционни проекти за съответствие със
съществените изисквания към строежите съгласно чл.142,
§ 19. Приложение
№ ЗУТ
1, т. 15 се изменя, както следва:
ал.6, т.6 от
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

