
СПРАВКА 

 

Относно: Постъпилите предложения по Проекта на  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Костенец предоставен за публично обсъждане на 29.05.2020г. 

 

      Днес 10.07.2020г. след изтичане срока на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове 

се прекрати публичното обсъждане на Проекта за Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костенец 

обявен на 29.05.2020г. 

По проекта са постъпили следните предложения и становища: 

Предложение от Мариела Пенджурова – сътрудник „Социални дейности” – ДСП 

В раздел ІІІ Такси за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции 

за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги да се добави 

нов член: 

          чл.44 Такси за услуги предоставяни от Домашен социален патронаж към Община 

Костенец 

          ал.1 За ползване на  детска млечна кухня се заплаща такса  – 2.53лв./ден  / за един брой 

купон/. 

          ал.2 Лицата ползващи, социални услуги финасирани от общинския бюджет, заплащат 

месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. 

 

Предложение от Росица Лекова – жител на Община Костенец: 

След разглеждане постъпилото  предложението направено от госпожа Лекова,  относно 

раздел IV- Такси за технически услуги   от проекта на  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, 

касаещо предоставяните технически услуги разписани в чл.47 и чл.48 от проекта на 

наредбата, и предложената последователност която да е съобразена с последователността 

на извършване на услугите съгласно Закона за устройство на територията, цитираните 

членове се обединяват и придобиват вида: 

         Чл.47 Размерът на таксите за технически услуги предоставяни от Дирекция „ТСУ“ на 

Община Костенец се определя, както следва: 

            1.  Издаване на скица за недвижим имот /2027/  

                 – обикновена услуга – 15.00 лв. на формат А4;  20.00 лв. на формат А3 

                 – бърза услуга – 22.50 лв. на формат А4;  30.00 лв. на формат А3 

                 – експресна услуга – 30.00 лв. на формат А4;  40.00 лв. на формат А3 



            2. Издаване на скица с изходни данни за изменение на ПУП или кадастрален план 
                -  за отделен имот – 75.00 лв. 

                -  за линейни обекти – 140.00 лв. 

             3. Презаверяване  на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца/но не повече 

от 2 презаверки/ - 10.00 лв. 

            4. Издаване удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно 

устройство /2119/ – 30.00 лв. 

             5. Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ /2082/ – 40.00 лв. 

            6. Издаване удостоверение за административен адрес на поземлени имоти /2018/: 

                   - обикновена услуга – 10.00 лв. 

                   - бърза услуга – 15.00 лв. 

                   - експресна услуга – 20.00 лв. 

            7. Издаване на виза за проектиране /2083/ - 45.00 лв. 

            8. Издаване на разрешение за изработването на проекти за ПУП /2060/ - 80,00 лв./дка, 

но не по-малко от 150,00 лв. 

           9. Допускане за изменение на ПУП - /ПЗ/ ПР/ и/или ПРЗ /2001/:  - 75.00 лв./дка, но не 

по-малко от 150.00 лв. 

          10. За разглеждане от ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на 

територията/: 

          10.1. на инвестиционни проекти за извършване на доклад оценка съответствие: 

                      - за обекти от ІV-та категория – 300,00 лв.; 

                      - за обекти от V-та категория – 200,00 лв.; 

                      - за обекти от VІ-та категория – 100,00 лв.; 

          10.2. за приемане на: 

                      - преписки за ПУП /ПЗ/ ПР/ ПРЗ  -50,00 лв. на имот   

                      - изменение на кадастрален план /2115/ – 70.00 лв.                                   

                      - за линейни обекти  ПУП-ПП до 1000 м.– 200,00 лв. 

                      - за линейни обекти  ПУП-ПП над 1000 м.– 400,00 лв. 

 

           11. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава 

разрешение за строеж /2054/: 

                      - за обекти от І-ва категория – 500,00 лв.; 

                      - за обекти ІІ-ра категория – 450,00 лв.; 

                      - за обекти от ІІІ-та категория – 400,00 лв.; 

                      - за обекти от ІV-та категория – 300,00 лв.; 

                      - за обекти от V-та категория – 200,00 лв.; 

           12. Издаване на разрешение за строеж /2112/: 

           12.1.  за обекти от І-ва категория х 4,00 лв./кв.м., но не по-малко от 500,00 лв.; 

           12.2.  за обекти от ІІ-ра категория х 3,50 лв./кв.м., но не по-малко от 500,00 лв.; 

           12.3.  за обекти от ІІІ-та категория х 3,00 лв./кв.м., но не по-малко от 500,00 лв.; 

           12.4.  за обекти от ІV-ва категория х 2,50 лв./кв.м., но не по-малко от 400,00 лв.; 



           12.5.  за обекти от V-та категория х 2,00 лв./кв.м., но не по-малко от 300,00 лв.; 

           12.6. за обекти от VІ-та категория х 1,00 лв./кв.м., но не по-малко от 100,00 лв.; 

           12.7  за линейни обекти: 

                       - от І-ва до ІІІ-та категория – 0.50 лв./л.м. на обекта, но не по-малко от 500.00 

лв. 

                       - от ІV-та и V-та категория – 0.30 лв./л.м., но не по-малко от 300.00 лв. 

 

           13. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти /1989/ - 3.00 

лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. 

 

           14. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради 

изтичане на срока /2113/ - 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за 

строеж. 

           15. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /2061/: 

           15.1. За одобряване на инвестиционни проекти: 

                          - за строежи І, ІІ е ІІІ-та категория – 2,00 лв./кв.м. за частта от проекта, която 

се изменя, не по-малко от 150.00 лв. 

                          - за строежи ІV и V-та категория – 1.00 лв./лв./кв.м. за частта от проекта, 

която се променя, но не по-малко от 100.00 лв. 

          15.2.  За издаване на заповед по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ: 

                           - за строежи І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория – 150.00 лв. 

                           - за строежи ІV-та и V-та категория – 100.00 лв. 

            16. Одобряване план за управление на строителните отпадъци и/или План за 

безопасност и здраве /2667/: 

                           - обикновена услуга – 30.00 лв. 

                           - бърза услуга – 45.00 лв. 

                           - експресна услуга – 60.00 лв. 

         17. Осъществяване контрол по строителството при откриване на строителна площадка 

и определяне на строителна линия и ниво на строежа/1990/ – 50.00 лв. 

         18. Проверка за установяване съответствието на строеж  с издадените строителни 

книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването 

/2098/ – 50.00 лв.  

          19. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /2097/ - 50,00 лв. 

          20. Заверка на достигнати проектни нива изкоп, цокъл, корниз /стреха/ и било на 

основното застрояване – 20.00 лв. за всяка заверка 

          21. Издаване на констативен протокол и удостоверения за степен на завършеност на 

строежи /2063/ – 100,00 лв. 

          22. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж: 

                         - за обекти І -ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория – 60.00 лв. 

                         - за обекти ІV-та и V-та категория – 50.00 лв. 



           23. Издаване удостоверение за нанасяне на сграда в действащия кадастрален план, 

съгласно представено геодезическо заснемане – 50.00 лв. 

           24. Издаване удостоверение за нанасяне на основание &36 от ЗКИР – 50.00 лв. 

           25. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация за видове строежи от ІV и V категория /2062/: 

                          -  за обекти от ІV-та категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 250.00 лв. 

                          -  за обекти от V-та категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ – 200.00 лв. 

 

              26. Изменение  на план на новообразуваните имоти /2518/ – 50.00лв. 

              27. Разрешаване изработването на „план-извадка“ от действащ ПУП /1986/ – 3,00 

лв./кв. дц. 

              28. Издаване на заверени препис-извлечение от протоколи, решения, заповеди, 

актове и договори – 20.00 лв. на документ 

             29. Заверяване на копия от планове  и документация към тях /2517/: 

                        - копия на документи и планове и документацията към тях – 5,00 лв. на 

1бр.копие А4 

                        - инвестиционни проекти – 10.00 лв. на 1бр.копие А3 

             30. Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради – 

25,00 лв. 

             31. Издаване удостоверения, че особените дялове или части отговарят на одобрени 

за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба /1991/– 50,00 лв. 

             32. Издаване на удостоверение и скица, относно имоти подлежащи на 

възстановяване, находящи се в границите на урбанизирани територии/2002/ – 50.00 лв. 

             33. Разглеждане на помощен план по чл.13а, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ – 50.00 лв. 

             34. Издаване на препис-извлечение от координатния регистър  на точките от РГО  

                      - 1,00 лв. на точка 

                    - 2,00 лв. за една точка, когато се придружават от схеми или копие от реперни 

карнети 

            35. Предоставяне списък от координати на подробните точки – 0,70 лв. на точка 

               

            36. Предоставяне на копие от кадастрален план /без данни за собствеността/ в цифров 

вид за не урбанизирана територия: 

                     - до 50 поземлени имота – 0.80 лв. за всеки поземлен имот, но не по-малко от 

12.00 лв. 

                     - от 50 до 200 поземлени имота – 40,00 лв. + 0.60 лв. за всеки поземлен имот от 

горницата над 50 

                     - от 200 до 500 поземлени имота – 130,00 лв. + 0.50 лв. за всеки имот от 

горницата над 200 

                     - от 500 до 1 000 поземлени имота –280,00 лв. + 0.40 лв. за всеки имот от 

горницата над 500 

                     - над 1 000 поземлени имота – 480,00 лв. + 0.30 лв. за всеки имот от горницата 

над 1 000 



                37. Издаване на разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и 

вътрешно квартални пространства –  

                       - асфалт, паваж и тротоарни плочки – 50.00 лв./кв.м. 

                       - зелени площи – 20.00 лв./кв.м. 

             38. Прокарване на временен път до УПИ, които имат лице на проектирани нови 

улици – без такса 

             39. Издаване заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени 

имоти /2114/  – 60.00 лв.        

 

               40. Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от 

общите мрежи  и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти /2043/–  

100.00 лв. 

               41. Издаване разрешение за ползване на общински терен или тротоарно право за 

складиране на строителни материали – 0.50 лв./кв.м.  /  15.00 лв./месец 

 

          Относно чл.46 и чл.49 от Наредбата не се приемат направените предложения от 

лицето. Посочените членове кореспондират с чл.106 и чл.109 от ЗМДТ, поради което в тази 

си част наредбата е изготвена в съответствие със Закона. 

           Настоящата справка се издава на основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните 

актове. 

 

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ  

Кмет на Община Костенец 


