
до 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТЕНЕЦ 

СПРАВКА 

Относно: Постъпилите предло:же1-1ия по Проекта 1-1а Наредбата за определя1-1ето и 

адми1-1истрира1-1ето 1-1а местните такси и цени на услуги 1-1а територията на Община 

Костенец предоставе1-1 за публичтю обсъждане на 15.07.2021г. 

Днес 16.08.2021г. 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 17.07.2020г. 

По проекта е nocmъnWlo следното предложение: 

Предложение от Росица Пекова - гл.специалист „ ТСУ" - Община Костенец

Във връзка с обявения проект и установените в процеса на ежедневната работа 

на служителите от отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда" 

пропуски в гореописаната Наредба, предлагаме следните изменения за промяна и 

допълнение на извършваните технически услуги в чл.47 на раздел IV - Такси за 

технически услуги, както следва: 

1. В т.13.7. Издаване на разрешение за строеж на линейни обекти се допълва с

нова подточка: 

- от VI категория - 0,20 лв./л.м., но не по-малко от 150,00 лв.

2. В т.30. Изменение на план на новообразуваните имоти /2518/ - цената „50.00

лв." да се промени на „50,00 лв. на имот" 

3. т.33. Заверяване на копия от планове и документация към тях /2517/:

- копия на документи и планове и документацията към тях - 5,00 лв. на 1 бр.

копие А4 

- инвестиционни проекти - 10.00 лв. на 1 бр.копие А"

Да се промени така:

- копия на документи; планове и документацията към тях и/или инвестиционни

проекти на един брой: 

А4 черно-бяло - 1,00 лв. и за цветно - 2,50 лв.; 

АЗ черно-бяло - 2,00 лв. и за цветно - 5,00 лв. 



4. т.40. Предоставяне на копие от кадастрален план /без данни за собствеността/

в цифров вид за не урбанизирана територия: 
-до 50 поземлени имота - О.80лв. за всеки поземлен имот, но не по-малко от

12.ООлв.
-от 50 до 200 поземлени имота - 40лв. + О.бОлв. за всеки поземлен имот от

горницата над 50 
-от 200 до 500 поземлени имота - 1 ЗОлв. + О.50лв. за всеки имот от

горницата над 200 

-от 500 до 1 000 поземлени имота -280лв. + О.40лв. за всеки имот от

горницата над 500 

-над 1 000 поземлени имота - 480лв. + О.ЗОлв. за всеки имот от горницата

над 1 000 

Да отпадне: тази услуга не се предоставя от Общинска администрация. 
5. Създаване на нови точки:

5.1 т. 46. Смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж - 20,00 лв.

5.2 т.47. Одобряване от главния архитект на схема по чл.56 от ЗУТ - 45,00 лв.

5.3 т.48. Възстановяване на направен разход от Община Костенец при обявяване
на проекти в Държавен вестник или друго печатно издание, предвидено по Закон. 

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

нормативните актове. 

ЙОРДАНА 


