На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл. 77 от АПК, Община Карнобат чрез настоящото публикуване в Портала за
обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да
направят предложения и изразят становища по Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Карнобат
Предвид високата степен на обществена необходимост и полезност и с цел
оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът
за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни, считано от
деня, следващ датата на публикуване.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Карнобат
Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения на
Наредбата.
Настоящите изменения и допълнения се налагат от необходимостта да бъдат
определени цени за нови услуги или да бъдат изменени цени на вече съществуващи
услуги, както и да бъдат отменени или допълнени услуги от местно значение. В тази
връзка се налагат изменения и допълнения в приложенията, които са неразделна част от
тази Наредба.
Отменят се разпоредби от Приложение №2, отнасящи се до продажбата на
стоки от вендинг машини.Отмяната се налага поради това, че за вендинг машините в
Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост
на Община Карнобат е предвидено отдаване под наем чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс.
Поради нуждата от по-добра организираност и обхващане на услугите в полза
на гражданите и бизнеса, в Приложение №4 се създават нови услуги - подробно
изложени - със съответния ценоразпис и се допълват съществуващи такива.
В Приложение №5 се отменя услуга, тъй като вече не съществува
необходимост и се обединяват в едно сключването на граждански брак в трите му
варианта: изнесен ритуал, с класически ритуал в ритуална зала и без ритуал в зала със
съответния ценоразпис, съобразен с изискванията и разходите по извършването му.
В същото Приложение №5 се актуализират цени и наименования на
определени услуги, свързани с местните приходи с оглед променения разходен елемент
и по-добрата събираемост.
Създава се подраздел „Други административни услуги“, за да бъдат включени
нови услуги за по-организирано обслужване на гражданите и бизнеса.
Промени се ситуират в Приложение №12 във връзка със Закона за
собствеността при отказ от съсобственост с оглед правилното обслужване на дейности,
свързани с общинската собственост.

Предвид законовите изисквания съчетанието „работни дни“ в цялата Наредба
се изменя в „дни“.
В раздел трети „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги“ се
измененят и отменят определени разпоредби с цел подобряване на работата на детските
градини.
Размерът на таксите или цените, дължими по Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на Община Карнобат, са определени в настоящия
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.
При така предложения проект на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Карнобат, са спазени принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост и откритост, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност.
Цели, които се поставят.
Целта на приемане на настоящите промени в Наредбата е необходимостта от
актуализация и по-добро обхващане на услугите и цените, професионална и времева
икономия на служителите, оптимизиране на събираемостта и спазване на сроковете
при реализиране на услугата, придържане към законовите разпоредби и повишаване на
нивото на обслужване на гражданите и бизнеса.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
За прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни
бюджетни средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
С приемането на настоящия проект на Наредба се очаква определяне на ясни
правила за начина на формиране на видовете услуги и цените към тях. Прецизирането
на разпоредбите ще доведе до по-правилното функциониране на общинската
администрация и по-бързото и внимателно обслужване на гражданите и
представителите на бизнеса. Включването на нови услуги ще запълни липсата на
такива до момента, а отменянето на услуги, чиято необходимост е отпаднала, ще
оптимизира обслужването.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за нова наредба е подзаконов нормативен акт и не
противоречи
както на законодателството на Република България, така и на
европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.

ПРОЕКТ
на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Карнобат, приета с Решение № 326 /31.01.2018 г. на двадесет и четвъртото
заседание на Общински съвет - Карнобат и влязла в сила на 05.02.2018г. с
публикуването й във в.“Карнобатски глас“
§1. Приложение № 2, Глава втора, Раздел ІІ „Тарифа за местни такси по чл.6, ал.1, б.
''б'' и чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ за услуги, предоставени от Община Карнобат'' се изменя
така:
Т.1 се изменя:
1. За продажба на сладолед от колички, сергии, канти, фризери, хладилни
шкафове, витрини и др.
Отменят се и т. 3 и 4, а именно:
3. За продажба на безалкохолни напитки от машини или автомати
4. За акумулаторни колички
Отмяната се налага поради това, че за вендинг машините в Наредбата за реда за
придобиване и разпореждане с общинско имущество- собственост на Община Карнобат
е предвидено отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
§2. Приложение № 4 към Глава втора, Раздел ІV ''Тарифа за местни такси по чл.6, ал.1,
б.''д'' и чл.6, ал.2 от ЗМДТ за услуги, предоставяни от Община Карнобат''
се изменя и допълва така:
1.В т.26.5 се добавят четири подточки, а именно:
№
Наименование на услугата
Мярка Цена(в лева)
Срок
по
ред
26.5

Линейни обекти:
а/с дължина до 100 м.л.
б/ с дължина от 100 м.л. до 500 м.л.
в/ с дължина от 500 м.л. до 1000 м.л.
г/ с дължина над 1000 м.л.

м.л.
м.л.
м.л.
м.л.

2. Приложение № 4 се допълва с нови точки, а именно:
№
Наименование на услугата
Мярка
по
ред
33

Издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ и

бр.

100 лв.
x 1лв/м.л.
x 0.60лв/м.л.
x 0.40лв/м.л.
Цена(в лева)

30 лв.

Срок

вписване в разрешението за строеж
34

Разглеждане, съгласуване и изготвяне на
оценка
за
съответствие
на
инвестиционен проект с основните
изисквания към строежите по чл. 142,
ал.6, т.1 от ЗУТ

бр.

200 лв.

35

Одобряване на инвестиционен проект за
съоръжения за пренос на данни

бр.

300 лв.

36

Изменение на дворищна регулация при
условията на § 8 от ПР на ЗУТ

бр.

60 лв.

37

Предоставяне на изходни данни от
кадастъра за: проектиране, трасиране,
заснемане и др.

бр.

20 лв.

38

Одобряване на План за управление на
строителни отпадъци /ПУСО/

бр.

50 лв.

39

Одобряване на План за безопасност и
здраве /ПБЗ/

бр.

30 лв.

40

Съставяне на констативен акт и
издаване на заповед за непълноти и
грешки в кадастралния план с цел
неговото поддържане на основание § 4,
ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР

бр.

30 лв.

41

а) Учредяване на право на прокарване
без експертна оценка;

бр.

60 лв.

б) Учредяване на право на прокарване с
с експертна оценка.

бр.

а) Учредяване на право на преминаване
без експертна оценка;

бр.

60 лв.

б) Учредяване на право на преминаване
с експертна оценка.

бр.

60лв.+цената
на
експертната

42

60лв.+цената
на
експертната
оценка
по
договор
с
лицензиран
оценител

43

Удостоверение, издадено въз основа на
разписни листи за населените места в
Община Карнобат

бр.

оценка
по
договор
с
лицензиран
оценител
2 лв.

§ 3. Приложение № 5 Глава втора, Раздел V‚ „Тарифа за местни такси по чл. 6, ал.1, б. ''е'' и
чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ за услуги, предоставяни от Община Карнобат'' се изменя така:
1.Отменя се т. 27.
2.Отменят се т. 28, 29 и 30, тъй като се отнасят за една и съща услуга и се обединяват в една
обща точка под № 28 , а именно:

№
28

Наименование на услугата
Сключване на граждански брак:
а/изнесен ритуал;
б/класически ритуал в ритуална зала;
в/без ритуал в зала.

Такса
50 лв.
30 лв.
10лв.

3.Приложение № 5 Глава втора, Раздел V „Тарифа за местни такси по чл.6, ал.1, б.''е'' и
чл. 6, ал.2 от ЗМДТ за услуги, предоставяни от Община Карнобат'' се изменя и
допълва така:

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Служебна бележка за МПС
Удостоверение за платен данък върху МПС
Удостоверение за платен данък върху наследствата
Заверено копие от данъчна декларация
Информация за наличие или липса на задължения по
чл.87,ал10 и чл.87,ал.11 от ДОПК
Заверка за валидност на издадено през текущата година
удостоверение за данъчна оценка.
Заверка на вече издадени удостоверения
Заверен дубликат от квитанция за платени данъци и/или
такси
За издаване на удостоверение за данъчна оценка за
недвижими имоти, находящи се на територията на Община
Карнобат се събират такси, както следва:
1.За издаване на данъчна оценка в 5–дневен срок;
2. За издаване на данъчна оценка в 3–дневен срок;
3. За издаване на данъчна оценка – експресна поръчка –за 24
часа.
/от заплащане на тази услуга се освобождават Община
Карнобат, Област с административен център- Бургас,

2 лв.
3лв.
3лв.
3лв.
3лв.
3лв.
3лв.
3лв.

10лв.
20лв.
30лв.

41

42

органите на съдебната власт, Националната агенция по
приходите и др.държавни и общински органи, ползващи тази
услуга/
Удостоверение за наличие или липса на задължения/от
3лв.
заплащане на тази услуга се освобождават Община
Карнобат, Област с административен център- Бургас,
органите на съдебната власт, Националната агенция по
приходите и др.държавни и общински органи, ползващи тази
услуга/
За легализация на документи за чужбина
5лв.

3.1.Създава се подраздел ''Други административни услуги'', а именно:
№
43
44

Наименование на услугата
Други административни услуги
Заверка и ксерокопия на актове, договори, заповеди,
решения,протоколи и др. документи
Копирни услуги
Формат А4

Такса

Формат А3

0,20лв
едностранно
0,30лв.двустранно

1лв/1стр.
0,10лв
едностранно
0.15лв
двустранно

§ 4. В Приложение №12 ''Цени на услуги, предоставени от дирекция „Общинска
собственост“ съгласно чл.6, ал.1, б.“к“ от ЗМДТ във връзка със ЗУТ, ЗОС, ЗОСИ, ЗТ,
ЗВ и чл.6,ал.2 от ЗМДТ‘‘ се допълва и изменя така:
№

Наименование

8

Ползване на зала на Община Карнобат:
- За 1 час

- За 1 ден

- За органи на държавната власт и звена на

Цена
В неотоплителен сезон20,00лв.
В отоплителен сезон-30лв.
В неотоплителен сезон50,00лв.
В отоплителен сезон-60лв.
безплатно

общинските и здравни власти, училища, детски
градини

Удостоверение за отказ от съсобственост във
вр. с чл.33 от Закона за собствеността

19

1лв.

§ 5. Навсякъде в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Карнобат „работни дни“ се заменя с „дни“
§ 6. Създава се с ново приложение - № 14 във връзка с Наредбата за управлението на
общинските пътища, а именно:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 във връзка с Наредбата за управлението на общинските пътища
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1
За съгласуване на проекти и издаване на разрешения се събират следните такси:
Вид услуга

№
по
ред
1.

2.

Лева

За издаване на разрешение за
изграждане на рекламни съоръжения
За съгласуване на проекти за
временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по
пътищата и улиците

100

60

3.

За съгласуване на комуникационно-транспортни
планове и на проекти, които изискват допълнителни
мерки за безопасност на движението по
републиканските пътища

200

4.

За изготвяне на становище

40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.2
За издаване на разрешение за изграждане при спазване на разпоредбите на ЗУТ , се
събират следните такси:
№ по ред
1.
2.

Видове крайпътни
обслужващи обекти
Преместваем обект
Единичен обект

Брой услуги

Вид на услугите

Лева

1
1

Кафе-закуски
бензиностанция;
газостанция;
автосервиз;

60
100

3.

Комплекс от два
2
обекта /в съчетание от
два от посочените
обекти/.

4.

Комплекс от 3 и
повече от 3 обекта /в
съчетание от три от
посочените обекти/.

автомивка;
охраняем паркинг;
хранене;
търговия
бензиностанция
и/или
газостанция;
автосервиз;
автомивка;
охраняем паркинг;
хранене;
търговия;
спане с хранене
бензиностанция
и/или газостанция;
автосервиз;
автомивка;
охраняем паркинг;
хранене;
търговия;
спане

140

180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.3
За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва:

№ по ред

Специално ползване чрез:

1.

Новоизграждани подземни и надземни линейни
съоръжения в обхвата на пътя
Новоизграждани отделно стоящи съоръжения
в обхвата на пътя:
до 5 кв. м.
над 5 кв. м.
Пресичане на път с прокопаване
Пресичане на път с хоризонтален сондаж
Пресичане на път от надземни проводи и
съоръжения
Реконструкция на подземни или надземни
проводи и съоръжения в обхвата на пътя

2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

Общински път цена
1500 лв./км.

130 лв./бр.
150 лв./бр.
200 лв.
40 лв.
20 лв.
15 лв./км.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.4
За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на
части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни
ралита, състезания и други масови мероприятия; за извършване на строителни,
монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни
връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за
изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на подземни и надземни
проводи и съоръжения се събират следните такси:
№ по ред

Специално ползване чрез

1.
2.

Прекъсване или спиране на движението
Отклоняване на движението по временни
маршрути, удължаващи пътя над 5000 м
Ограничения на движението и/или отклоняване
по временни маршрути, удължаващи
пътя до 5000 м

3.

Общински път цена
150 лв./час
50 лв./ден
25 лв./ден

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.5
За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и
пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните
годишни такси:
№ по ред
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Специално ползване чрез
Бензиностанция и/или газостанция до 2
колонки включително
Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в
приемната сграда на бензиностанцията или
газостанцията
Бензиностанция и/или газостанция до 4
колонки включително
Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в
приемната сграда на бензиностанцията или
газостанцията
Бензиностанция и/или газостанция с 5 и
повече колонки
Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в
приемната сграда на бензиностанцията или
газостанцията
Преместваем обект до 10 кв. м търговска

Общински път - цена
1500 лв.
1600 лв.

2000 лв.
2200 лв.

2500 лв.
2600 лв.

40 лв.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

площ
Преместваем обект от 10 до 20 кв. м
включително търговска площ
Преместваем обект от 20 до 40 кв. м
включително търговска площ
Преместваем обект над 40 кв. м търговска
площ
Единичен обект без бензиностанция или
газостанция до 50 кв. м търговска площ
Единичен обект без бензиностанция или
газостанция от 50 до 200 кв. м включително
търговска площ
Единичен обект без бензиностанция или
газостанция над 200 кв. м търговска площ
Комплекс от два обекта без бензиностанция
или газостанция
Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без
бензиностанция или газостанция
Обект за автосервизно обслужване

75 лв.
100 лв.
150 лв.
150 лв.
300 лв.

450 лв.
400 лв.
600 лв.
250 лв.

Годишните такси по Приложение № 5 се сумират при съчетаване експлоатацията на
бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято
класификация е посочена в Приложение № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.6
За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на
пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Специално ползване чрез
до 2 включително
над 2 до 4 включително
над 4 до 6 включително
над 6 до 8 включително
над 8 до 12 включително
над 12 до 20 включително
над 20

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.7

Общински път - цена
90 лв.
100 лв.
110 лв.
120 лв.
130 лв.
140 лв.
160 лв.

При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г., се събират следните
такси:
І. При превишаване на допустимата максимална широчина:
1. от 0,01 до 0,50 м. включително 0,35 лв./км.;
2. над 0,50 до 1,00 м. включително 0,51 лв./км.;
3. над 1,00 до 1,50 м. включително 0,80 лв./км.;
4. над 1,50 до 2,00 м. включително 1,15 лв./км.;
5. над 2,00 до 2,50 м. включително 1,51 лв./км.;
6. над 2,50 до 3,50 м. включително 2,23 лв./км.;
7. над 3,50 м. – 2,23 лв. км. /+1,96 лв.км./ за всеки започнат метър над
3,50 м.
ІІ. При превишаване на допустимата максимална височина:
1. от 0,01 до 0,15 м. включително 0,08 лв./км.;
2. над 0,15 до 0,30 м. включително 0,15 лв./км.;
3. над 0,30 до 0,50 м. включително 0,50 лв./км.;
4. над 0,50 до 1,00 м. включително 0,86 лв./км.;
5. над 1,00 м 0,86 лв. км. /+3,52 лв.км./ за всеки започнат метър над 1,00
м.
ІІІ. При превишаване на допустимата максимална дължина:
1. от 0,01 до 1,00 м. включително 0,15 лв./км.;
2. над 1,00 до 2,00 м. включително 0,30 лв./км.;
3. над 2,00 до 3,00 м. включително 0,65 лв./км.;
4. над 3,00 до 10,00 м. включително 0,86 лв./км.;
5. над 10,00 до 15,00 м включително 1,58 лв./км.;
6. над 15,00 м 3,17 лв./км.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.8
При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
допустимата маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11/2001 г., се събират следните
такси:
І. При еднократен превоз на товари:
1. от 0,10 до 5,00 т. включително 0,49 лв./км.;
2. над 5,00 до 10,00 т. включително 0,98 лв./км.;
3. над 10,00 до 20,00 т. включително 1,62 лв./км.;
4. над 20,00 до 30,00 т. включително 2,58 лв./км.;
5. над 30,00 до 40,00 т. включително 4,00 лв./км.;
6. над 40,00 до 50,00 т. включително 5,40 лв./км.;
7. над 50,00 до 60,00 т. включително 7,20 лв./км.;
8. над 60,00 т 7,20 лв. км. /+ 6,42 лв. км./ за всеки започнати 10 т. над 60 т.

ІІ. При превоз на товари по реда на чл. 8д, ал.1 във връзка с ал.2 от Наредба за
управление на общинските пътища на община Костинброд се дължат следните
такси, платими при получаване на разрешителното:
1. от 0,10 до 5,00 т. включително – 150 лв./км.;
2. над 5,00 до 10,00 т. включително – 190 лв./км.;
3. над 10,00 до 20,00 т. включително – 250лв./км.;
4. над 20,00 до 30,00 т. включително – 300лв./км.;
5. над 30,00 до 40,00 т. включително – 400 лв./км.;
6. над 40,00 до 50,00 т. включително – 550 лв./км.;
7. над 50,00 до 60,00 т. включително – 700 лв./км.;
8. над 60,00 т 900 лв./км. + 100 лв./км. за всеки започнати 10 т. над 60 т.
ІІІ. За специално ползване на пътищата чрез извънгабаритни и/или тежки пътни
превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не
превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по „раздел II“
от Наредба № 11 от 3.07.2001 г. на МРРБ, както и тези с габаритни размери: широчина до 3,30 м., височина - до 4,30 м. и дължина - до 22 м. таксата е в размер на 150 лв. на
месец платима при получаване на разрешителното.
ПРИЛОЖЕНИЕ №14.9
При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени
в чл.7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. от 0,10 до 0,50 т. на ос 0,22 лв./км.;
2. над 0,50 до 1,00 т. на ос 0,59 лв./км.;
3. над 1,00 до 1,50 т. на ос 0,86 лв./км.;
4. над 1,50 до 2,00 т. на ос 1,62 лв./км.;
5. над 2,00 до 3,00 т. на ос 3,19 лв./км.;
6. над 3,00 до 4,00 т. на ос 4,627 лв./км.;
над 4,00 т на ос 4,62 лв./км. + 2,31 лв./км.за всеки започнат тон над 4 т.

§ 7. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги“ настъпват
следните промени:
1.Чл.30,ал.1,т.6 се изменя, както следва:“Трето и следващо дете на многодетни
родители, при условие че три от децата посещават детска градина.Таксата за
първото дете е в размер 50 на сто от цялата такса, а за второто 35 на сто от цялата
такса.“
2.Чл.30,ал.3 се отменя.
3. Чл.30,ал.7,т.4 се изменя, както следва:“Актовете за раждане на всички деца за
случаите по чл.30,ал.1,т.6 - за справка.“
4. Чл.30,ал.9 – се отменя.

