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ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
ДО ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка, гр.Добрич
Относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Добричка
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание изменения и допълнения към Наредба № 8 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Добричка, Предложението е във връзка с необходимостта от привеждане на
наредбата в съответствие с нормативни документи - Закон за местните данъци и такси,
Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка,
както и предоставянето на нови услуги от общинската администрация.
С предстоящото приемане на Наредба за устройство и управление на гробищните
паркове и обредни зали на територията на община Добричка, в съответствие с нормата на
чл.120, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за местните данъци и такси е предвидено да се предоставят
нови услуги, което налага приемането на такси за откупуване на гробни места. В
съответствие с Наредба №19 за управление на общинските пътища на територията на
община Добричка е необходимо да бъдат допълнени таксите за издаване на разрешително
за специално ползване на пътя. Във връзка с промените в Закона за устройство на
територията, Закона за общинската собственост и Закона за водите е необходимо да бъдат
актуализирани определени текстове и създадени нови в раздел V-Такси за технически
услуги, Раздел VII-Такси за административни услуги и Списъкът на видовете услуги и цени
за тяхното прилагане в община Добричка, град Добрич.
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове Ви
предоставям следните
Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Добричка
Причини, които налагат приемането:
През последните години настъпиха промени в нормативни документи и в общественоикономическите отношения. В тази връзка е налице необходимост от конкретна промяна на
таксите и цените на услугите, предоставяни от общинската администрация, както и
предоставянето на нови такива на територията на община Добричка. В компетентността на

общините са възникнали нови задължения, което налага уреждането на нови услуги и
актуализирането на действащите. Съответствието с действащото българско
законодателство
и
актуалната
обществено-икономическа
обстановкаобуславят
необходимостта от приемането на изменения и допълнения на видовете предлагани услуги
и техните такси и цени, заложени в Наредба № 8 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка.
С предстоящото приемане наНаредба за устройство и управление на гробищните паркове и
обредни зали на територията на община Добричка се въвежда предоставянето на нови
услуги, което налага приемането на такси за откупуване на гробни места.В съответствие с
Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка е
необходимо е да се предвидят такси за издаване на разрешително за: - специално ползване
на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него; разрешение по чл.11 от Наредбата за специално ползване на пътищата (обн. ДВ. бр.62 от
2001г.) за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и
пътни връзки към него; - разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане или
експлоатация на рекламно съоръжение.Отпадна необходимостта съгласуване и одобряване
на проект за узаконяване на незаконен строеж. Едновременно с това с изменението на
чл.156б от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се изисква одобряването на план за
управление на отпадъците и на план за безопасност и здраве, след издаване на разрешение
за строеж, което налага прецизиране на досегашните текстове и създаване на нови.
Измененията на чл.127 – 129 от ЗУТ промениха процедурата за одобряване на подробни
устройствени планове и техните измененияв обхват по-голям от един квартал и за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън населените места, като се изисква два пъти
обявяване в Държавен вестник: на изработения проект и на акта за одобряването му. В тази
връзка се налага да се увеличат таксите за одобряване на ПУП и техните изменения с
обхват над един квартал и за линейни обекти.Съгласно Закона за общинската собственост
разпоредителни сделки с имоти общинска собственост се извършват въз основа на пазарни
оценки. Предлага се прецизиране на досегашния текст, като стойността за изработка на
пазарната оценка да е за сметка на заявителя на услугата.
Прилагането на наредбата и осъществяването на контрол по нейното изпълнение ще
допринесе за подобряване на събираемостта на приходите на община Добричка.
Цели, които се поставят:
1.Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка,
цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от
по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения,
касаещи предоставянето на административни услуги;
2.Привеждане на нормативната уредба в съответствие със Закона за местните данъци и
такси;
3.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество;
4.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси и цени на
услугите.
5.Възстановяване на разходите по предоставените услуги.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка
не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.
Очаквани резултати от прилагането на наредбата.
С приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка,
се очаква по–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на
общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината. При изпълнение на
дейностите заложени в Наредбата ще се реализират приходи, които ще постъпят в
общинския бюджет.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка е подзаконов
нормативен акт от местно значение.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата не противоречи на
норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в
съответствие с действащата нормативна база.
На основание чл. 26, ал. 4, изр. Първо от Закона за нормативните актове проектът на
Наредбата, ведно с мотивите към нея, е публикувана на интернет страницата на община
Добричка http://www.dobrichka.bg в секция „ Проекти на правилници и наредби“.
В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат да изпращат
предложения и становища на електронната поща на община Добричка
obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич,
ул.“Независимост“ №20, стая 105.

Проект!
НАРЕДБАЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
§1. В чл.2, ал.1 се създава нова точка 7:
„т.7.(нова). за откупуване на гробни места“.
§2. В чл.22, ал.1 се създават нови точки 4, 5 и 6, както следва:
„4.(нова). за разрешение по чл.8 от Наредбата за специално ползване на пътища/НСПП/ за
специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни
връзки към него – 50 лв./брой“;
„5.(нова). за разрешение по чл.11 от НСПП за специално ползване на пътя чрез
експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него – 70 лв./брой.
„6.(нова). за разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане или експлоатация
на рекламно съоръжение – 50 лв./брой“;

§3. В чл.30, ал.1, т.16 текстът „52 лева за един имот“ се заменясъс „стойността за
одобряване на ПУП по т.21“
§4. В чл.30, ал.1, т.18 текстът: „За съгласуване на проект – заснемане за узаконяване и
издаване на акт за узаконяване – такса равна на сумата на съответните такси за одобряване
на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж“, се изменяи придобива
следния вид:„т.18. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци, когато
не е част от инвестиционния проект – 20 лева“.
§6. В чл.30, ал.1, т.5 се отменя.
§7. В чл.30, ал.1 се създава нова точка 18а:„т.18а.(нова).Одобряване на план за
безопасност и здраве, когато не е част от инвестиционния проект – 10 лева;
§8. В чл.30, ал.1,т.21, в подточка 21.1. ПУП- План за регулация – 15 лева за имот/
новообразуван имот, се добавя следния текст „като за обхват над един квартал се добавят
160 лева“и придобива следния вид:„т.21.1. ПУП- План за регулация
– 15 лева за
имот/ новообразуван имот, като за обхват над един квартал се добавят 160 лева“.
§9. В чл.30, ал.1, т.21, в подточка 21.2. ПУП- План за застрояване – 40 лева за имот/
новообразуван имот, се добавя следния текст „като за обхват над един квартал се добавят
140 лева“ и придобива следния вид:„21.2. ПУП- План за застрояване
– 40 лева за
имот/ новообразуван имот, като за обхват над един квартал се добавят 140 лева“.
§10. В чл.30, ал.1, в т.21, се създава нова подточка 21.3.:„21.3.ПУП- Парцеларен план–160
лева плюс 40 лева за засегнат имот, но не повече от 280 лева“.
§11. В чл.30, ал.1, в т.21, се създава нова подточка 21.4.:„21.4.(нова).За всяко повторно
разглеждане се заплащат 25 лева, като за ПУП в обхват над един квартал или за линейни
обекти, извън границите на населените места – 185 лева“.
§12. В чл.30, ал.1, т.21, в подточка 21.2. в частта Срок за изпълнение на услугата, във второ
подтире - във всички останали, текстът„след приемане на решение на общинския съвет“ се
заменя с „30 дни след приемане на проекта от Общинския експертен съвет по устройство
на територията /ОЕСУТ/“и придобива следния вид:„-във всички останали – 30 дни след
приемане на проекта от Общинския експертен съвет по устройство на територията
/ОЕСУТ/“
§13. В чл.30, ал.1 се създават нови точки 33, 34 и 35:
„33.(нова).Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ – 15 лева.
Срок за изпълнение – следвлизане в сила на решението на общински съвет“;
„34.(нова).Освидетелстване на сгради и издаване на заповед по чл.196 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ – 20 лева. Срок за изпълнение 14 дни след извършване
на оглед в присъствие на заинтересованите“;
„35.(нова).Прокарване на временен път, при липса на съгласие на заинтересованите
собственици - 10 лева плюс цената за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран
оценител. Срок за изпълнение 30 дни“.
§14. В чл.32 текстът „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса както следва“, се
изменя по следния начин:
„По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни
права върху общински имоти се заплаща стойността на услугата за изготвяне на пазарна
оценка (в случаите, когато се изисква) и такса както следва“.
§15.В чл.33 текстът „Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване, на
прокарване през чужд поземлен имот, в случаите когато не е постигнато съгласие между
лицето и собственика на имота – 30 лева“, се допълва и преминава в ал.1,и придобива
следния вид:„чл.33, ал.1 Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване, на
прокарване през чужд поземлен имот, в случаите когато не е постигнато съгласие между

лицето и собственика на имота – 30 лева плюс цената за изготвяне на пазарната оценка
от лицензиран оценител. При повече от един имот, заповеди се издават за всеки имот“.
§16. В чл.33 се създава нова алинея 2:
„ (2) .(нова). Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижим имот по чл.194,
ал.1 от ЗУТ – 30 лева. Лицата по чл.29 не заплащат такса“.
§17.Списъкът на видовете услуги и цени за тяхното прилагане в Община Добричка, град
Добрич, в частта на наименованието Дирекция „Устройство на територията,
строителството, общинска собственост и приватизация, опазване на околната среда“ се
изменя по следния начин:
„Дирекция „Устройство на територията, строителството, общинската собственост,
приватизация и опазване на околната среда“.
§18. В Списък на видовете услуги и цени за тяхното прилагане в Община Добричка, град
Добрич, в частта Дирекция „Устройство на територията, строителството, общинска
собственост и приватизация, опазване на околната среда“, се създава подсекция „Води“,
като се създават нови четири такси за услуги, които общината извършва по Закона за
водите в т.14а, 14б, 14в, 14г както следва:
ВОДИ
№
Услуга
14а.(нова) Издаване на разрешително за ползване на
водни обекти – публична общинска
собственост в предвидените от закона
случай.
14б.(нова) Издаване на разрешително за водовземане в
предвидените от закона случай
14в.(нова) Издаване на разрешение за изменение и/или
допълване на разрешително за водовземане
или ползване на воден обект
14г.(нова) Издаване на разрешение за продължаване на
срока на действие на разрешително за
водовземане или ползване на воден обект

Такса
250 лева
250 лева
130

100

§19. В списъкът на видовете услуги и цени за тяхното прилагане в Община Добричка, град
Добрич, в частта „Други услуги“ се създава нова точка 33
№
Услуга
33.(нова) За ползване на гробно място над 8 години се
заплащат еднократно такси, както следва:
до 15 години
за вечни времена

ВНОСИТЕЛ:
инж.ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка
Съгласувал:
Иван Иванов
Зам. - Кмет УТСОСПООС
Изготвили:
Дико Иванов
Зам.-кмет ФСД
Кристина Костова
Юрисконсулт

Такса

15.00лв.
50.00лв.

