ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От
Ивайло Крачолов
Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан:
Таксите за технически и административни услуги не са актуализирани от 2010 г.
В сравнение с 2010 г. минималната работна заплата за страната е нарастнала с 254,17%,
а средният осигурителен доход – със 178,26%.
Предложението за промяна на таксите за технически услуги по чл. 40 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Чирпан е следното:
Чл. 40. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.) Размерът на таксите за технически услуги
се определя както следва:
1. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на скица-извадка за един
недвижим имот – 10.00 лв. – нов размер 20,00 лв.
2. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на скица-извадка за
недвижим имот с указан начин на застрояване – 20.00 лв.- нов размер 30,00 лв.
3. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за презаверяване на скици, от издаването
на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв. - нов размер 10,00 лв.
4. (нова с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет - Чирпан), /
отм. с решение № 190 / 05.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора /
5. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 5.00 лв. - нов размер 10,00
лв.
6. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за заверяване на преписи от документи и
на копия от планове и документацията към тях

Всички видове документи
За всяка отделна част на инвест.проект /вкл.
графична и текстова/
За устройствени разработки

2,00 лв. на страница
10, 00 лв. на част
10, 00 лв. на разработка

7. (изм. с реш. №524/02.03.07 г., Реш.№462/29.07.10г.)за издаване на
разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони,
кабини и други – 20.00 лв./бр. - нов размер 30,00 лв./бр.
8. (изм. с реш. №524/02.03.07 г. Реш.№462/29.07.10г.)за издаване на
разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и
помещения в тях – 30.00 лв./бр. - нов размер 50,00 лв./бр.
Предложението за промяна на чл. 42 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чирпан е следното:
Чл. 42.(изм. с реш №320/ 27.10.2005г.) (ал.1) За извършени услуги по
гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. (изм. с реш. № 394/ 22.02.2010г.) за издаване на удостоверение
за наследници
- 3.00 лв.
-когато се изисква справка от регистрите на друго
населено място по служебен път
- 6.00 лв.
НОВА: 1 за издаване на удостоверение за наследници
1.1 за лица починали преди 1978 година
1.2 за лица починали след 1978 година
1.3 за всеки пореден екземпляр от изработеното
удостоверение за наследници
2. за издаване на удостоверение за идентичност
на лице с различни имена

- 8.00 лв.
- 5.00 лв.
- 1.00 лв.
– 2.00 лв.

НОВА: 2. за издаване на удостоверение за идентичност на
лице с различни имена

- 5.00 лв.

3. декларация за идентичност на лице с различни имена
4. издаване на удостоверение, че не е съставен
акт за раждане или акт за смърт

– 0.50 лв.

– 2.00 лв.

НОВА: 4. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт
по гражданско състояние
- 5.00 лв.
5. за издаване на дубликати на удостоверение за
раждане или за граждански брак, както и за повторно
издаване на препис-извлечение от акт за смърт

– 2.50 лв.

НОВА: 5. за издаване на удостоверения дубликати от актове за

раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/
на акт за смърт

- 5.00 лв.

6. за издаване на удостоверение за семейно положение

– 2.00 лв.

НОВА: 6. за издаване на удостоверения за - семейно положение, родените
от майката деца, съпруг и деца, родствени връзки
- 5.00 лв.
7. за издаване на удостоверение за родствени връзки

– 2.00 лв.

НОВА: 7 за обработване на заявление за адрес
7.1 за заявление нов постоянен адрес
7.2 за заявление – адресна карта за нов настоящ адрес
8. за адресна регистрация
НОВА: 8. за издаване на удостоверение за постоянен
или настоящ адрес
9. за обработване на заявления за постоянен адрес
НОВА: 9. полагане печат за легализация на документи
издадени от общинска администрация за чужбина
10. за издаване на удостоверения за постоянен или
настоящ адрес

- 5.00 лв.
- 5.00 лв.
– 1.30 лв.
- 3.00 лв.
– 2.80 лв.
- 6.00 лв.

– 2.00 лв.

НОВА: 10. за издаване на удостоверения дубликати от актове за
раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/
на акт за смърт - /многоезични, формуляри –A, B и C /
- 5.00 лв.
11. (отм. с Реш.№ 225/2009 г.) за заверка на покана-декларация за
посещение на чужденец в Република България
–
15.00 лв.
НОВА: 11. образуване на преписка за регистриране на събитие
по гражданско състояние настъпило в чужбина
- 10.00 лв.
12.(отм. с Реш.№ 225/2009 г.) за заверка на покана-декларация за частно
посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите
или един от тях са от българска националност
– 4.00 лв.
НОВА: 12 образуване на преписка, при промяна на имуществени
отношения между съпрузи при вече регистриран брак,
сключен в община Чирпан
10.00 лв.
13. за легализация на документи по гражданското
състояние за чужбина

-

– 4.00 лв.

НОВА: 13. за всички други видове удостоверения по
гражданско състояние

- 4.00 лв.

14. за всички други видове удостоверения по искане
на граждани
НОВА: 14. за заверено копие от актови книги,
регистри и лични регистрационни картони

– 2.00 лв.
- 10.00 лв.

ОТМЕНЯ СЕ т.15. за преписи от документи

– 1.00 лв.

(2) (нова с решение №176/25.10.2012 г. на Общински съвет-Чирпан) За
извършване на услуга:
- Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуална зала на Община Чирпан
- 52 лв.
НОВА: Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуална зала на
Община Чирпан - 75.00 лв.
-

Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуална зала, във връзка с
чл.8, ал.3 от Семейния кодекс - 89 лв.

НОВА: Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуална зала, във
връзка с чл. 8, ал. 3 от Семейния кодекс - 125.00 лв.
ОТМЕНЯ СЕ: Именуване на дете - безплатно”
Чл.42а. (нов Реш. № 426/ 07.08.03) (1) Срокът за извършване на
административни услуги е до 3 работни дни, а за услугите по т.9 от чл.42 – 7 работни
дни.
НОВА: чл.42а. (1) Срокът за извършване на административни услуги е до 3
работни дни, за услугите по т.11 и т.12 срокът е 7 работни дни, за услугите по т.1
(ал.1, ал.2 от чл.42 – до 30 работни дни при случаи когато се получава
информация от други населени места.
(2) Административните услуги извършвани по искане на заявителя на услугата
могат да бъдат обикновени – до 3 работни дни, бързи – до 2 работни дни и експресни –
до 1 работен ден.
НОВА: (2) Административните услуги извършвани по искане на заявителя
на услугата могат да бъдат обикновени – до 3 работни дни и експресни – в
работния ден.
(3) Административните услуги изпълнявани бързо се заплащат с 50 %
увеличение, а експресните - със 100 % увеличение.
НОВА: (3) Административните услуги изпълнявани експресно са със 100 %
увеличение на цената.

ОТМЕНЯ СЕ: (4) (изм. реш. № 320/ 27.10.05г, реш. № 358/ 26.01.06г.) за деца,
навършили 14 – годишна възраст, административните услуги, необходими за издаване
на първа лична карта, да се извършват безплатно.”
В наличната подзаконова уредба в Община Чирпан липсва цена на услугата за
маркиране на дървесина, добита извън горските територии, както и цена за услугата за
издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извън горски
територии. Същевременно тези услуги се извършват от общината, респ. се извършват
разходи по предоставянето им. При извършена справка с нормативната уредба в други
общини се установи, че предоставянето на горепосочените услуги е възмездно.
Същевременно следва да бъдат отменени услугите, свързани с депониране на
различните типове отпадъци на депо „Шахтова пещ” във връзка с предстоящото му
закриване и рекултивация.
Услугите, предоставяни от музеите и художествените галерии с местен характер
не са променяни от м. ноември 2013 г.
В сравнение с 2013 г. минималната работна заплата за страната е нарастнала с
96,77%, а средният осигурителен доход – с 51,66%.
Действащите до сега цени на услугите, предоставяни от музеите и
художествените галерии с местен характер са следните:
№
1.

Услуга

Мярка

Цена

/нова реш.№ 350/26.11.09г/ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан) Цени на входни билети:
1.00

- за учащи
- за възрастни - за пенсионери -

лв.

2.00
1.00

- семеен пакет за семейства с две или повече деца
– 50 % отстъпка за възрастните - за възрастни - 1.00
лв. отстъпка от основната цена на билета, за учащи 1.00 лв

Безплатен вход:
- - за деца до 6 г.и хора с увреждания
- всеки последен четвъртък на месеца
- 13 януари - рожден ден на Пейо К. Яворов
- 18 май - Международен ден на музеите
- 6-ти септември – Празник на града
- 1 ноември Ден на народните будители

безплатно

- за ученици от Община Чирпан
- за дарители на музея - срещу персонална карта.

2.

/нова реш.№ 350/26.11.09г/ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан)
1. Беседи в експозиции:
- обзорна беседа – 45 мин.

10.00

- тематична (кратка) беседа – 20 мин.

5.00
лв.

- Беседа на чужд език

15.00

2. Тематични беседи за групи (не по-малко от 10 човека)
извън музеите по заявки:

3.

- на български език

20.00

- на чужд език –

30.00

/нова реш.№ 350/26.11.09г./ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан)
Любителско заснемане (без статив и светкавица)

4.

лв.

- с фотоапарат

1.00

- с видеокамера

5.00

(изм. с реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан)
1 За извършване на писмена справка за наличието на
документи и движими културни ценности в основния,
обменния и научно-спомагателния фонд на музея
2. Изготвяне на историческа справка /в зависимост от
сложността на изготвянето/

Лв./бр.

2.00

от 3,00 до
6,00

5.

(изм. с реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан) За
ползване на научен и фотоархив:
а) за 1 заявление

5.00

б) за 1 заявление от собственици на недвижими
културни ценности

6.

лв./бр.

2.00

(отм. с реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан)
Стар текст на т.6 За регистриране на колекции от
движими паметници на културата

7.

(нова
реш.
№350/26.11.09г.)
(изм.
с
реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан) За ползване
под наем на:
а) експозиционна зала

30.00

б) двора на музея

30.00

в) открита сцена на къща музей „Пейо Яворов”

50.00

г) безплатно за всички учебни заведения на
територията на община Чирпан и всички звена на
общинска бюджетна издръжка на територията на община
Чирпан.
8.

лв./час
безплатно

/нова
реш.№
350/26.11.09г/
(изм.
с
реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан) За заснемане
на телевизионни предавания, в които институцията не е
организатор:
а) в рамките на работното време

5,00

б) извън работно време

лв./мин.

10,00

Действащите до сега цени на услугите, предоставяни от Отдел „Местни данъци и такси”
са следните:
№

Услуга

Мярка

Действаща Предложение
цена
за нова цена

2. (изм. с реш.№ 94/26.06.08)
Удостоверение за декларирани данни

лв.

2,00

4,00

3. (изм. с реш.№ 94/26.06.08)
Удостоверение за платен данък върху

лв.

2,00

4,00

наследството
5. (изм. с реш.№ 94/26.06.08) Издаване
на заверено копие от декларация по
ЗМДТ
8. (нова с реш.№419/ 25.05.06г., изм. с
реш.№ 94/26.06.08) Удостоверение за
наличие или липса на задължения на
основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК към
Община Чирпан

лв.

3,00

4,00

лв.

2,00

3,00

В глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от
общината на физически и юридически лица”, цените на услугите в раздел „ Отдел “
Териториално и селищно устройство ” т. I.Услуги за съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти, се променят, както следва:

№
1.

Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за:

Мярка

Действаща Предложение
цена
за нова цена

(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.) лв./кв.м РЗП х 0,60
Жилищни сгради
лв./кв.м.

РЗП х 0,70
лв./кв.м.

РЗП
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Обекти на складово-производствена, търговска и
обществено-обслужваща дейност:

2.

а) до 200 кв.м.

РЗП х 0,70
лв./кв.м.

РЗП х 0,80
лв./кв.м.

РЗП х 0,50
лв./кв.м.

РЗП х 0,60
лв./кв.м.

Лв./кв.м РЗП x 0,50

РЗП x 0,60
лв./кв.м.

лв./кв.м
РЗП

б) над 200 кв.м.

3.

4.

5.

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Допълващо
застрояване.

лв./кв.м.

РЗП
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.) лв./кв.м РЗП x 0,70
Промяна на предназначение на обектите,
преустройства, ремонти и реконструкции

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Огради по чл.48 ал.6

РЗП
Лв./

лв./кв.м.

РЗП x 0,80
лв./кв.м.

1,00

1,00

от ЗУТ

Лин.м.

6.

(изм. С реш.№524/02.03.07.г ,Реш. №462/29.07.10г.)
Мрежи и съоръжения на технич. Инфраструктура /в
т.ч. улични мрежи и съоръжения, пътища, улици и
транспортни мрежи и съоръжения,
водоснабдителни, канализационни,
енергоснабдителни, далекосъобщителни мрежи и
съоръжения, геозащитни съоръжения и съоръжения
и инсталации за третиране на отпадъци/

Лв.

7.
(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Търговски обекти и
други обслужващи
дейности по чл.56 от ЗУТ

8.

9.

10.

11.

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Елементи на
градското обзавеждане /спирки на градския
транспорт,пейки,осветителни тела,съдове за
събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници
и др./

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Други обекти, свързани с устройството на
териториите

(нова

С

реш.№524/02.03.07.г,изм.

с

Лв.

Лв.

Лв.

лв./лин.м.,
но не помалко от 20
лв.

0,50
лв./лин.м.,
но не помалко от
100 лв.

1,00
лв./лин.м.,
но не помалко от 100
лв.

30.00 лв.

30.00 лв.

еднократно

еднократно

20.00 лв.

20.00 лв.

еднократно

еднократно

20.00 лв.

20.00 лв.

еднократно

еднократно

30.00 лв.

30.00 лв.

еднократно

еднократно

Утроеният
размер на
Лв./кв.м основната
такса за
вида обект

Одобряване на инвестиционни проекти с цел
узаконяване на обекти

12. №462/29.07.10г. )

Лв.

лв./лин.м.,
но не помалко от
20 лв.

Реш.

Лв./кв.м

РЗП х 0,80
лв./кв.м.

Утроеният
размер на
основната
такса за
вида обект

- РЗП х 0,80
лв./кв.м, но

не по-малко
от 100 лв.
- РЗП х 0,80
лв./л.м, но не
по-малко от
100 лв.

и
лв./л.м.

Одобряване на инвестиционни проекти, внесени с
комплексен доклад, съставен от фирма консултант

13. (нова с Реш. №462/29.07.10г.) Одобряване на
инвестиционни проекти за газифициране на обекти:
а) до 200 кв.м.
б) от 200 до 1000 кв.м.

50.00лв.
100.00лв.

в) над 1000 кв.м.

300.00лв

Цените на услугите в раздел „ Отдел “ Териториално и селищно устройство”, т.
II.Услуги за съгласуване /експертизиране/ от ЕСУТ при Община Чирпан, се променят, както
следва:

№

Услуги

Мярка

Действаща Предложение
цена
за нова цена

Лв.

50,00 лв.
50,00 лв.
еднократно еднократно

1. Оценяване

на
всички
части
на
инвестиционните проекти, които са основание
за издаване на разрешение за строеж за
съответствието
им
със
съществените
изисквания към строежите съгласно чл.142
ал.4 от ЗУТ:
а) жилищни сгради

б) нежилищни обекти за складовопроизводствена, търговска и общественообслужваща дейност и техните
преустройства, реконструкции, основни
ремонти и смяна на предназначение

100,00 лв.
100,00 лв.
еднократно еднократно

в) мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура /в т.ч. улични мрежи и
съоръжения, пътища, улици и транспортни
мрежи и съоръжения, водоснабдителни,
канализационни, енергоснабдителни,
далекосъобщителни мрежи и съоръжения,
геозащитни съоръжения и съоръжения и
инсталации за третиране на отпадъци/

100,00 лв.
100,00 лв.
еднократно еднократно

г) други обекти,свързани с устройството на
териториите

50,00 лв.
50,00 лв.
еднократно еднократно

2. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.

№462/29.07.10г.) Разглеждане и процедиране
на подробни устройствени планове:
а) ПРЗ /план за регулация и застрояване/

60 лв.

80 лв.

б) ПР /план за регулация/

50 лв.

60 лв.

50 лв.

60 лв.

г) РУП /работен устройствен план/

60 лв.

60 лв.

д) (нова с Реш. №462/29.07.10г.) ПЗ и РУП

70 лв.

80 лв.

100 лв.

150 лв.

50 лв.

50 лв.

Отделните
части на

Отделните
части на

КПИИ се
увеличават

КПИИ се
увеличават

лв.

с 30%

с 30%

лв.

спрямо
дължимата
такса

спрямо
дължимата
такса

в) ПЗ /план за застрояване/

е) (нова с Реш. №462/29.07.10г.) Парцеларни
планове за елементите на техническата
инфраструктура.
Забележка:При обявяване и процедиране на
ПУП в Държавен вестник възложителите
заплащат допълнително и таксите за
публикуване на съобщенията и решенията по
тарифата на Държавен вестник.
3. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Схеми, ген.планове,
парцеларни планове, идейни инвестиционни
проекти, прединвестиционни проучвания и др.
4. Комплексен проект за инвестиционна
инициатива /КПИИ/ съгласно чл.150 от ЗУТ:
а)проект за ПУП-таксата по т.2

б)одобряване на работен /технически/
инвестиционен проект-таксата по т. I.
В) (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) разрешение за строеж – 30
лв. - НОВ РАЗМЕР - 50 лв.
г)оценка на съответствието на инвест.
Проект от ЕСУТ- таксата по II т.1

Лв.

Лв.

лв.

лв./кв.м

5. (нова с Реш. №462/29.07.10г.) Оценяване от
ЕСУТ на инвестиционни проекти за
газифициране на обекти:
а) до 200 кв.м.

50.00лв

б) от 200 до 1000 кв.м.

100.00лв

в) над 1000 кв.м.

300.00лв

5. НОВ ТЕКСТ: Други

50.00лв

Цените на услугите в раздел „ Отдел “ Териториално и селищно устройство”,
т. III.Други услуги по Закона за устройство на територията, се променят, както следва:
№

Услуга

Срок
Действаща Предложение
цена
за нова цена

1.

2.

3.

(изм.
С
реш.№524/02.03.07.г,
Реш. 7 дни
№462/29.07.10г.) Издаване на Акт за
от
узаконяване след одобрен инвестиционен одобряпроект.
ването
(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Издаване на
В срок
скица-извадка за 1/един/ поземлен имот
до
/урегулиран или неурегулиран/:
а) обикновена услуга
7 дни

90.00 лв.

150.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.

б) бърза услуга

2 дни

20.00 лв.

40.00 лв.

в) експресна услуга
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Издаване на скица-извадка
за поземлени имоти/УПИ/ с площ над 10 000
кв.м. от действащ кадастрален и
регулационен план за нотариуса, други нужди
с установяване на собственост, за
съдопроизводството и др.:
а) обикновена услуга

1 ден

30.00 лв.

60.00 лв.

50.00 лв.

60.00 лв.

100.00 лв.

120.00 лв.

150.00 лв.

180.00 лв.

б) бърза услуга
в) експресна услуга

В срок
до:

7 дни
2 дни
1 ден

4.

(отм. С реш.№524/02.03.07.г)

5.

Издаване на скица-извадка от ЗРП за
изработване на нов ПУП или изменението му
с
нанесени
основни
кадастрални
и
специализирани
данни,
застрояване, В срок
подземни
мрежи
и
съоръжения
на
до:
техническата инфраструктура и др., съгласно
изискванията на чл.47 от Наредба № 8/2001 г.
на МРРБ:
а) за 1 УПИ и съседните му/включително и
през улица/:

6.

7.

8.

-обикновена услуга

14 дни

20.00 лв.

30.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

40.00 лв.

60.00 лв.

-експресна услуга
б) (изм. С реш.№524/02.03.07.г) за 1 квартал

3 дни

60.00 лв.

90.00 лв.

-обикновена услуга

14 дни

50.00 лв.

60.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

100.00 лв.

120.00 лв.

-експресна услуга

3 дни

150.00 лв.

180.00 лв.

в) (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) за издаване на скица на
поземлен имот/УПИ/ с производствено или
складово предназначение с площ над 10 000
кв.м.
-обикновена услуга
14 дни

60.00 лв.

70.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

120.00 лв.

140.00 лв.

-експресна услуга

3 дни

180.00 лв.

210.00 лв.

20 .00 лв.

20 .00 лв.

30.00 лв.

30.00 лв.

Забележка: експресните и бързите услуги за
селата могат да бъдат извършени при
осигурен транспорт и при фактическа
възможност на районния техник и 20 %
намаление за селата.
(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Проверка на
фундаментите
за
установяване
на
съответствие на строежа с издадените
строителни книжа и прилагането на ПУП по 3 дни
отношение на застрояването съгласно чл.159,
ал.3 от ЗУТ
(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Предаване и
удостоверяване с печат
на общинска 14 дни
администрация на екзекутивна документация
по члл.175 ал.2 от ЗУТ
(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Съгласуване
на обекти по чл.147, ал.2 от ЗУТ

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Регистриране
въвеждането на строеж от IV категория и
издаване на удостоверение за въвеждане на
строеж в експлоатация
10. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Регистриране
въвеждането на строеж от V категория и
издаване на удостоверение за въвеждане на
строеж в експлоатация
11. (Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Регистриране
въвеждането на строеж от V категория и
издаване на удостоверение за въвеждане на
строеж в експлоатация- вилни сгради или
допълващо застрояване

20 лв.
еднократно

7 дни

20 лв.
еднократно

7 дни

200 лв.

200 лв.

7 дни

100 лв.

100 лв.

7 дни

70 лв.

70 лв.

9.

- (Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Разрешение
за премахване на сграда.
12. - (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Издаване на удостоверение
за фактическото премахване на сграда.

13.

Презаверяване на разрешение за строеж в
случаите по чл.153, ал.2 и 3 от ЗУТ

15.00 лв.

15.00 лв.

15.00 лв.

7 дни

7 дни

С
реш.№524/02.03.07.г,
Реш. веднага
14. (изм.
№462/29.07.10г.) Попълване приложение на
данъчни декларации
С
реш.№524/02.03.07.г,
Реш. 5 дни
15. (изм.
№462/29.07.10г.) Удостоверение за търпимост
по § 16 ал.1 от ЗУТ
С
реш.№524/02.03.07.г,
Реш.
16. (изм.
№462/29.07.10г.) Удостоверение за отстояние 5 дни
на търговски обект до здравно, детско и
учебно заведение
17. Удостоверение за реално обособени части на
5 дни
сгради (чл. 202 от ЗУТ)
18. Удостоверение за идентичност на поземлен
имот
19. (изм. с Реш. №462/29.07.10г.)Удостоверение
за предявени реституционни претенции по
чл.4 от Закона за възстановяване
на
собствеността върху някои отчуждени имоти
по ЗТСУ, ЗПИНМ и др.
с
Реш.
№462/29.07.10г.)
20. (изм.
Допълване(поправка)
на
действащ
кадастрален план
Изменението се нанася в кад.план в 5-дневен
срок от влизане в сила на заповедта.

15.00 лв.

50% от
таксата за
ново раз-

50% от
таксата за
ново раз-

решение

решение

4.00 лв.

4.00 лв.

30.00 лв.

30.00 лв.

20.00 лв.

20.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

5 дни

5.00 лв.

15.00 лв.

5 дни

30.00 лв.

30.00 лв.

5 дни

50.00лв.

50.00лв.

50.00лв.

50.00лв.

с
Реш.
№462/29.07.10г.)
21. (изм.
Освидетелстване за премахване на строежи,
застрашени от самосрутване, негодни за понататъшно използване или вредни в
санитарно-хигиенно отношение.
22. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Установяване
на право на преминаване през чужд(и) 30 дни
поземлен(и) имот за определен срок чрез
издаване на заповед на Кмета на общината
23. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на
30 дни
техническата инфраструктура през чужд(и)
поземлени имоти, чрез издаване на заповед
на Кмета на общината
24. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Осигуряване на
свободен достъп до чужд поземлен(и)
30 дни
имот(и), чрез издаване на заповед на Кмета

100.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

100.00 лв.

на общината
Отразяване на промени в разписния списък по
25. документ за собственост,представен от
веднага
граждани
26. Отразяване на промени в разписния списък по
документи за собственост, представени от
5 дни
съда, нотариуса
27. Устни справки по ТСУ
веднага
28. Предварителна информация по въпроси на
техническото обслужване
29. (нова с реш. №524/ 02.03.07г. ,изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Вписване на забележка към
издадено строително разрешение НОВА:
Издаване на заповед за промяна и
допълване на издадено разрешение за
строеж
30. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г.) Издаване на удостоверение
по § 6 от Наредба 2/2003 г.
31. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Издаване на удостоверение
по чл.52 от ЗКИР НОВ ТЕКСТ: §26, ал. 1 от
ПЗР на ЗИД на ЗКИР
32. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г ) Издаване на скица по стар
план /не в действие/.
33. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Вписване в регистър на
издадени технически паспорти на строежите.
(нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне
34. на ксерокопие от кадастрален и регулационен
план или част от него.

35. (нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне
на координати и коти на точки от
кадастралния и регулационен план.
36. (нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне
на копие на реперни карнети.
37. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Предоставяне на копие на
трасировъчни карнети.
38.

(нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Издаване на
препис- извлечение от разписния списък към
кадастралния план.

-

-

-

-

-

-

веднага

-

-

7 дни

30.00 лв.

30.00 лв.

5 дни

30.00 лв.

30.00 лв.

5 дни

15.00 лв.

20.00 лв.

20.00 лв. за
14 дни
1 УПИ
2 дни

10.00 лв.

20.00 лв. за
1 УПИ
10.00 лв.

5 лв.
формат А4,

5 лв.
формат А4,

10.00 лв.
формат А3

10.00 лв.
формат А4

1 ден

2.00 лв. на
точка

2.00 лв. на
точка

1 ден

3.00 лв. на
точка

3.00 лв. на
точка

1 ден

20.00 лв.
на квартал

20.00 лв. на
квартал

2.00 лв. за
поземлен
имот.

2.00 лв. за
поземлен
имот.

1 ден

2 дни

39. (нова с Реш. №462/29.07.10г) Издаване на
разрешение за изработване на ПУП или
Предписание НОВ ТЕКСТ: заповед за
изменение на ПУП
40. (нова с Реш. №462/29.07.10г) Издаване на
Виза за проектиране от Главния Архитект
41. (нова с решение 462 / 13.12.2018 г. на ОбСЧирпан) Определяне на нов

административен адрес и издаване на
удостоверение за административен адрес
42. нова с решение 462 / 13.12.2018 г. на ОбСЧирпан) Издаване на удостоверение за

14 дни

20,00 лв.

30,00 лв.

14 дни

20.00лв.

30.00лв.

5 дни

5.00лв.

10.00лв.

5 дни

5.00лв.

10.00лв.

14 дни

х

3 дни

х

идентичност на адрес
НОВИ ТОЧКИ от № 43 до № 46:
43.

Одобряване на проекти по част ПБЗ и
ПУСО

Заверка на протокол при определяне на
44. строителна линия и ниво на строеж и
откриване на строителна площадка

45. Копие - извадка от действащ ПУП (ОУП)

5 дни

х

46. Удостоверение за степен на завършеност

5 дни

х

30.00 лв. на
част
10.00лв.

формат А4 10.00лв.,
формат А3 15.00лв.
20.00лв.

4. Цели, които се поставят:
 Актуализиране на таксите и цените на услугите по Наредбата
 Създаване на подзаконова уредба, отнасяща се до услугите маркиране на
дървесина, добита извън горските територии и издаване на превозен
билет за транспортиране на дървесина, добита извън горски територии
 Актуализиране на цените на услугите, предоставяни от музеите и
художествените галерии с местен характер.
5. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са необходими
допълнителни финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета на
Община Чирпан - за закупуване на материали / хартия, касова лента /, техника –
таблет, принтер и др., за телефони, пощенски услуги, отопление, осветление, както и за
възнаграждения и осигуровки на служителите на Община Чирпан, извършващи
услугите. Въз основа на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на
таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с
Постановление № 1 на МС от 2012 г., са определени размерите на съответните цени за
съответните услуги, които общината предоставя. Общински съвет – Чирпан има

правомощието съгласно чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / да
реши размерът на таксите да не възстановява пълните разходи на общината по
предоставянето на определената услуга, ако се цели защита на обществения интерес.
При определянето размерът на цените на услуги са взети предвид и размерът на същите
при съседни и на подобни по население на Община Чирпан общини.
6. Очаквани резултати от прилагането:
 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите,
осъществявани от Община Чирпан;
 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната
уредба на Р България.
7. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя.
8. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните
актове.
Съгласно горепосочената нормативна разпоредба срокът за предложения и
становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30
дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите,
съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не пократък от 14 дни. В конкретния случай съставителят определя срок от 30 дни.
В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за
нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8 и
чл.9 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл.26 и
чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, както следва :
§ 1. Изменя се чл. 40, както следва:
Чл. 40. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.) Размерът на таксите за технически
услуги се определя както следва:
1. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на скица-извадка за един
недвижим имот – 20,00 лв.
2. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на скица-извадка за
недвижим имот с указан начин на застрояване – 30,00 лв.
3. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за презаверяване на скици, от
издаването на които са изтекли 6 месеца –10,00 лв.
4. (нова с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет - Чирпан),
(отм. с решение № 190 / 05.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора).
5. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за издаване на удостоверения за факти
и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 10,00 лв.

6. (изм. с реш. №524/02.03.07 г.)за заверяване на преписи от документи
и на копия от планове и документацията към тях
Всички видове документи
2,00 лв. на страница
За всяка отделна част на инвест.проект
/вкл. графична и текстова/
10, 00 лв. на част
За устройствени разработки
10, 00 лв. на разработка
7. (изм. с реш. №524/02.03.07 г., Реш.№462/29.07.10г.)за издаване на
разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони,
кабини и други –30,00 лв./бр.
8. (изм. с реш. №524/02.03.07 г. Реш.№462/29.07.10г.)за издаване на
разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и
помещения в тях – 50,00 лв./бр.
§ 2. Изменят се чл. 42 и чл. 42а, както следва:
Чл. 42.(изм. с реш №320/ 27.10.2005г.) (1) За извършени
гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници
1.1 за лица починали преди 1978 година
1.2 за лица починали след 1978 година
1.3 за всеки пореден екземпляр от изработеното
удостоверение за наследници

услуги по
- 8.00 лв.
- 5.00 лв.
- 1.00 лв.

2. за издаване на удостоверение за идентичност на
лице с различни имена

- 5.00 лв.

3. декларация за идентичност на лице с различни имена

– 0.50 лв.

4. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт
по гражданско състояние
- 5.00 лв.
5. за издаване на удостоверения дубликати от актове за
раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/
на акт за смърт

- 5.00 лв.

6. за издаване на удостоверения за - семейно положение, родените
от майката деца, съпруг и деца, родствени връзки
- 5.00 лв.
7. за обработване на заявление за адрес
7.1 за заявление нов постоянен адрес
7.2 за заявление – адресна карта за нов настоящ адрес

- 5.00 лв.
- 5.00 лв.

8. за издаване на удостоверение за постоянен
или настоящ адрес

- 3.00 лв.

9. полагане печат за легализация на документи
издадени от общинска администрация за чужбина

- 6.00 лв.

10. за издаване на удостоверения дубликати от актове за
раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/

на акт за смърт - /многоезични, формуляри –A, B и C /

- 5.00 лв.

11. образуване на преписка за регистриране на събитие
по гражданско състояние настъпило в чужбина

- 10.00 лв.

12. образуване на преписка, при промяна на имуществени
отношения между съпрузи при вече регистриран брак,
сключен в община Чирпан
- 10.00 лв.
13. за всички други видове удостоверения по
гражданско състояние

- 4.00 лв.

14. за заверено копие от актови книги,
регистри и лични регистрационни картони

- 10.00 лв.

ОТМЕНЯ СЕ т.15. за преписи от документи

– 1.00 лв.

(2) (нова с решение №176/25.10.2012 г. на Общински съвет-Чирпан) За
извършване на услуга:
- Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуална зала на Община
Чирпан - 75.00 лв.
- Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуална зала, във
връзка с чл. 8, ал. 3 от Семейния кодекс - 125.00 лв.
ОТМЕНЯ СЕ: Именуване на дете - безплатно”
Чл.42а. (нов Реш. № 426/ 07.08.03) (1) За услугите по т.1 (ал.1, ал.2 от чл.42) –
до 30 работни дни при случаи когато се получава информация от други населени
места.
(2) Административните услуги извършвани по искане на заявителя на
услугата могат да бъдат обикновени – до 3 работни дни и експресни – в работния
ден.
(3) Административните услуги изпълнявани експресно са със 100 %
увеличение на цената.
ОТМЕНЯ СЕ: (4) (изм. реш. № 320/ 27.10.05г, реш. № 358/ 26.01.06г.) за деца,
навършили 14 – годишна възраст, административните услуги, необходими за издаване
на първа лична карта, да се извършват безплатно.”
§ 3. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като към услугите,
предоставяни от отдел „Екология” се добавят нови т. 15 и т. 16, както следва:

15.

Маркиране на дървесина, добита извън горските лв./
куб.м
територии

1,20

16.

Издаване на превозен билет за транспортиране на лв. за 1
дървесина, добита извън горски територии
билет

1,00

§ 4. Отменя т. 10, 11 и 12 от услугите, предоставяни от отдел „Екология”, от
глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от
общината на физически и юридически лица”.
§ 5. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като цените на
услугите в раздел „Музеи и художествени галерии с местен характер” се променят,
както следва:

№

Услуга

1.

/нова реш.№ 350/26.11.09г/ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан) Цени на входни билети:
- за учащи
- за възрастни - за пенсионери - семеен пакет за семейства с две или повече деца – 50 %
отстъпка за възрастните - за възрастни - 1.00 лв. отстъпка
от основната цена на билета, за учащи - 1.00 лв

Мярка

лв.

Безплатен вход:
- за деца до 6 г.и хора с увреждания
- всеки последен четвъртък на месеца
- 13 януари - рожден ден на Пейо К. Яворов
- 18 май - Международен ден на музеите
- 6-ти септември – Празник на града
- 1 ноември - Ден на народните будители
- за ученици от Община Чирпан
- за дарители на музея - срещу персонална карта.
2.

/нова реш.№ 350/26.11.09г/ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан)
1. Беседи в експозиции:
- обзорна беседа – 45 мин.
- тематична (кратка) беседа – 20 мин.

Цена

2,00
3,00
2,00

безплатно

лв.

15,00
10,00

3.

2. Тематични беседи за групи (не по-малко от 10 човека)
извън музеите по заявки:
- на български език
/нова реш.№ 350/26.11.09г./ (изм. с
реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан)

25,00

Любителско заснемане (без статив и светкавица)
- с фотоапарат
лв.
- с видеокамера
лв.
4. Ксерокопие на документи от основния фонд на музея
- за страница
лв./стр.
- дигитално заснемане (pdf)
лв./стр.
5. (изм. с реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан) За
ползване на научен и фотоархив:
6.

7.

8.

9.

- за единица
За извършване на справка за наличието на документи и
движими паметници на културата в основния, научноспомагателния и обменния фонд на музеите

лв.

- устна справка
лв./бр.
- писмена справка
лв./бр.
(нова
реш.
№350/26.11.09г.)
(изм.
с
реш.№367/28.11.2013 г. на ОбС-Чирпан) За ползване
под наем на:
а) експозиционна зала
б) двора на музея
лв./час
в) открита сцена на къща музей „Пейо Яворов”
г) безплатно за всички учебни заведения на територията
на община Чирпан и всички звена на общинска бюджетна
издръжка на територията на община Чирпан.

2,00
5,00
5,00
10,00

10,00

2,00
3,00

35,00
35,00
55,00
безплатно

/нова реш.№ 350/26.11.09г/ (изм. с реш.№367/28.11.2013
г. на ОбС-Чирпан) За заснемане на телевизионни
предавания, в които институцията не е организатор:
а) в рамките на работното време
б) извън работно време
За извършване на писмена справка за наличието на
документи и движими културни ценности в основния,
научно-спомагателния и обменния фонд на музеите

лв./мин.
лв./мин.

5,00
10,00

лв./бр

3,00

10. За регистриране на колекции от движими паметници на
културата

лв.

Заснемане на движими културни ценности от физически
11. и юридически лица с рекламна цел без участието на
музея

лв./бр

100,00
от 30,00 лв.
до 200,00 лв.

§ 6. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като цените на
услугите в раздел Отдел „Местни данъци и такси” се променят, както следва:

№

Услуга

Мярка

2. (изм. с реш.№ 94/26.06.08) Удостоверение за
декларирани данни
3. (изм. с реш.№ 94/26.06.08) Удостоверение за
платен данък върху наследството
5. (изм. с реш.№ 94/26.06.08) Издаване на заверено
копие от декларация по ЗМДТ
8. (нова с реш.№419/ 25.05.06г., изм. с реш.№
94/26.06.08) Удостоверение за наличие или липса
на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК
към Община Чирпан

Цена

лв.

4,00

лв.

4,00

лв.

4,00

лв.

3,00

§ 7. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като цените на услугите в раздел
I.Услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, се променят, както следва:
I.Услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

№
1.

Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за:
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Жилищни сгради

Мярка
лв./кв.м
РЗП

(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Обекти на складовопроизводствена, търговска и общественообслужваща дейност:

2.
а) до 200 кв.м.

лв./кв.м
РЗП

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Допълващо
застрояване.

РЗП х 0,70
лв./кв.м.

РЗП х 0,80
лв./кв.м.
РЗП х 0,60
лв./кв.м.

б) над 200 кв.м.

3.

Цена

Лв./кв.м
РЗП

РЗП x 0,60
лв./кв.м.

4.

(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Промяна на предназначение на
обектите, преустройства, ремонти и
реконструкции

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Огради по чл.48
ал.6 от ЗУТ

(изм. С реш.№524/02.03.07.г ,Реш.
№462/29.07.10г.) Мрежи и съоръжения на
технич. Инфраструктура /в т.ч. улични мрежи и
съоръжения, пътища, улици и транспортни
мрежи и съоръжения, водоснабдителни,
канализационни, енергоснабдителни,
далекосъобщителни мрежи и съоръжения,
геозащитни съоръжения и съоръжения и
инсталации за третиране на отпадъци/
7. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Търговски обекти
и други обслужващи
дейности по чл.56 от
ЗУТ
8. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Елементи на
градското обзавеждане /спирки на градския
транспорт,пейки,осветителни тела,съдове за
събиране на отпадъци, чешми, фонтани,
часовници и др./
(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Рекламни,
9.
информационни и монументално-декоративни
елементи
10. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш.
№462/29.07.10г.) Други обекти, свързани с
устройството на териториите

лв./кв.м
РЗП

РЗП x 0,80
лв./кв.м.

1,00
лв./лин.м., но
лв./Лин.м. не по-малко
от 20 лв.

6.

11.

Одобряване на инвестиционни проекти с цел
узаконяване на обекти
(нова С реш.№524/02.03.07.г,изм.
№462/29.07.10г. )

с

Реш.

Лв.

Лв.

Лв.

1,00
лв./лин.м., но
не по-малко
от 100 лв.

30.00 лв.
еднократно
20.00 лв.
еднократно

Лв.
Лв.

Лв./кв.м

20.00 лв.
еднократно
30.00 лв.
еднократно
Утроеният
размер на
основната
такса за вида
обект

- РЗП х 0,80
лв./кв.м, но не
по-малко от
Лв./кв.м и 100 лв.
12. Одобряване на инвестиционни проекти, внесени
РЗП х 0,80
лв./л.м.
с комплексен доклад, съставен от фирма
лв./л.м, но не
консултант
по-малко от
100 лв.

§ 8. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или
предоставяни от общината на физически и юридически лица”, Цените на услугите в раздел „
Отдел “ Териториално и селищно устройство”, т. II.Услуги за съгласуване /експертизиране/
от ЕСУТ при Община Чирпан, се променят, както следва:

№

Услуги

Мярка

Цена

1. Оценяване на всички части на инвестиционните проекти,

които са основание за издаване на разрешение за строеж
за съответствието им със съществените изисквания към
строежите съгласно чл.142 ал.4 от ЗУТ:

а) жилищни сгради

50,00 лв.
еднократно

б) нежилищни обекти за складово-производствена,
търговска и обществено-обслужваща дейност и техните
преустройства, реконструкции, основни ремонти и смяна
на предназначение

100,00 лв.
еднократно

Лв.

в) мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
/в т.ч. улични мрежи и съоръжения, пътища, улици и
транспортни мрежи и съоръжения, водоснабдителни,
канализационни, енергоснабдителни,
далекосъобщителни мрежи и съоръжения, геозащитни
съоръжения и съоръжения и инсталации за третиране на
отпадъци/

100,00 лв.
еднократно

г) други обекти,свързани с устройството на териториите

50,00 лв.
еднократно

2. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)

Разглеждане и процедиране на подробни устройствени
планове:
а) ПРЗ /план за регулация и застрояване/

80,00

б) ПР /план за регулация/

60,00

в) ПЗ /план за застрояване/

Лв.

60,00

г) РУП /работен устройствен план/

60,00

д) (нова с Реш. №462/29.07.10г.) ПЗ и РУП

80,00

е) (нова с Реш. №462/29.07.10г.) Парцеларни планове за
елементите на техническата инфраструктура.
Забележка:При обявяване и процедиране на ПУП в
Държавен вестник възложителите заплащат
допълнително и таксите за публикуване на съобщенията
и решенията по тарифата на Държавен вестник.

150,00

3. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)

Схеми, ген.планове, парцеларни планове, идейни
инвестиционни проекти, прединвестиционни проучвания и
др.
4. Комплексен проект за инвестиционна инициатива
/КПИИ/ съгласно чл.150 от ЗУТ:
а)проект за ПУП-таксата по т.2

б)одобряване на работен /технически/ инвестиционен
проект-таксата по т. I.
В) (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
разрешение за строеж – 30 лв. - НОВ РАЗМЕР - 50 лв.
г)оценка на съответствието на инвест. Проект от ЕСУТтаксата по II т.1

Лв.

50,00

Отделните
части на

лв.

лв./кв.м

КПИИ се
увеличават

лв.

с 30%

лв.

спрямо
дължимата
такса

5. Други

50.00лв

§ 9. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани
или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, в раздел
„Финансово-счетоводна и контролна дейност” цената на услугата по т. 13 „ползване на
спортната площадка с изкуствено тревно покритие, находяща се в двора на бивше ПУ
„Стоян Заимов” в гр.Чирпан, ул. „А.П.Стоянов” № 15” се променя от 8,00 лв./час на
10,00 лв./час.
§ 10. Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги,
оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, Цените на
услугите в раздел „ Отдел “ Териториално и селищно устройство”, т. III.Други услуги
по Закона за устройство на територията. се променят, както следва:

№
1.

2.

Услуга

Срок

7 дни
(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
от
Издаване на Акт за узаконяване след одобрен
одобряинвестиционен проект.
ването
(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Издаване на скица-извадка
В срок
за 1/един/ поземлен имот /урегулиран или неурегулиран/:
до

Цена
150.00 лв.

а) обикновена услуга

7 дни

20.00 лв.

б) бърза услуга

2 дни

40.00 лв.

в) експресна услуга

1 ден

60.00 лв.

3.

(изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Издаване на скица-извадка за поземлени имоти/УПИ/ с
площ над 10 000 кв.м. от действащ кадастрален и
регулационен план за нотариуса, други нужди с
установяване на собственост, за съдопроизводството и др.:

В срок
до:

а) обикновена услуга

7 дни

б) бърза услуга
в) експресна услуга

2 дни

1 ден

4.

(отм. С реш.№524/02.03.07.г)

5.

Издаване на скица-извадка от ЗРП за изработване на нов
ПУП или изменението му с нанесени основни кадастрални
и специализирани данни, застрояване, подземни мрежи и В срок
съоръжения на техническата инфраструктура и др.,
до:
съгласно изискванията на чл.47 от Наредба № 8/2001 г. на
МРРБ:
а) за 1 УПИ и съседните му/включително и през улица/:

60.00 лв.
120.00 лв.
180.00 лв.

-обикновена услуга

14 дни

30.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

60.00 лв.

-експресна услуга
б) (изм. С реш.№524/02.03.07.г) за 1 квартал

3 дни

90.00 лв.

-обикновена услуга

14 дни

60.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

120.00 лв.

-експресна услуга

3 дни

180.00 лв.

в) (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.) за
издаване
на
скица
на
поземлен
имот/УПИ/
с
производствено или складово предназначение с площ над
10 000 кв.м.
-обикновена услуга
14 дни

70.00 лв.

-бърза услуга

7 дни

140.00 лв.

-експресна услуга

3 дни

210.00 лв.

Забележка: експресните и бързите услуги за селата
могат да бъдат извършени при осигурен транспорт и
при фактическа възможност на районния техник и 20 %
намаление за селата.
6.

7.

(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Проверка на фундаментите
за установяване на съответствие на строежа с издадените
строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на
3 дни
застрояването съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ
(Изм.
с
Реш.
№462/29.07.10г.)
Предаване
и
удостоверяване с печат на общинска администрация на 14 дни
екзекутивна документация по члл.175 ал.2 от ЗУТ

20 .00 лв.
30.00 лв.

8.

9.

(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Съгласуване на обекти по
чл.147, ал.2 от ЗУТ

7 дни

20 лв.
еднократно

(изм. С реш.№524/02.03.07.г) Регистриране въвеждането
на строеж от IV категория и издаване на удостоверение за
въвеждане на строеж в експлоатация

7 дни

200 лв.

7 дни

100 лв.

7 дни

70 лв.

10. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Регистриране въвеждането
на строеж от V категория и издаване на удостоверение за
въвеждане на строеж в експлоатация
11. (Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Регистриране въвеждането
на строеж от V категория и издаване на удостоверение за
въвеждане на строеж в експлоатация- вилни сгради или
допълващо застрояване
(Изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Разрешение за
премахване на сграда.
12. - (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Издаване на удостоверение за фактическото премахване
на сграда.

13.

Презаверяване на разрешение за строеж в случаите по
чл.153, ал.2 и 3 от ЗУТ

15.00 лв.
7 дни
15.00 лв.

7 дни

50% от
таксата за
ново разрешение

14. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.) веднага
Попълване приложение на данъчни декларации
15. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Удостоверение за търпимост по § 16 ал.1 от ЗУТ
16. (изм. С реш.№524/02.03.07.г, Реш. №462/29.07.10г.)
Удостоверение за отстояние на търговски обект до
здравно, детско и учебно заведение
17. Удостоверение за реално обособени части на сгради (чл.
202 от ЗУТ)
18. Удостоверение за идентичност на поземлен имот
19. (изм. с Реш. №462/29.07.10г.)Удостоверение за предявени
реституционни претенции по чл.4 от Закона за
възстановяване на собствеността върху някои отчуждени
имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ и др.
20. (изм. с Реш. №462/29.07.10г.) Допълване(поправка) на
действащ кадастрален план
Изменението се нанася в кад.план в 5-дневен срок от
влизане в сила на заповедта.
21. (изм. с Реш. №462/29.07.10г.)Освидетелстване за
премахване на строежи, застрашени от самосрутване,
негодни за по-нататъшно използване или вредни в
санитарно-хигиенно отношение.
22. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Установяване на право на

4.00 лв.

5 дни
30.00 лв.
5 дни
5 дни

20.00 лв.
10.00 лв.

5 дни

15.00 лв.

5 дни

30.00 лв.

5 дни

50.00лв.

50.00лв.

преминаване през чужд(и) поземлен(и) имот за определен 30 дни
срок чрез издаване на заповед на Кмета на общината
23. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през чужд(и) поземлени имоти, чрез
издаване на заповед на Кмета на общината
24. (изм. С реш.№524/02.03.07.г) Осигуряване на свободен
достъп до чужд поземлен(и) имот(и), чрез издаване на
заповед на Кмета на общината
Отразяване на промени в разписния списък по документ за
25. собственост,представен от граждани
26. Отразяване на промени в разписния списък по документи
за собственост, представени от съда, нотариуса

100.00 лв.

30 дни

100.00 лв.

30 дни

100.00 лв.

веднага
5 дни

-

27. Устни справки по ТСУ

веднага

-

28. Предварителна информация по въпроси на техническото
обслужване

веднага

-

29. (нова с реш. №524/ 02.03.07г. ,изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Вписване на забележка към издадено
строително разрешение НОВА: Издаване на заповед за
промяна и допълване на издадено разрешение за
строеж
30. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г.) Издаване на удостоверение по § 6 от
Наредба 2/2003 г.
31. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Издаване на удостоверение по чл.52 от
ЗКИР НОВ ТЕКСТ: §26, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР
32. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш. №462/29.07.10г
) Издаване на скица по стар план /не в действие/.

7 дни

30.00 лв.

5 дни

30.00 лв.

5 дни

20.00 лв.

14 дни

20.00 лв. за
1 УПИ

33. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Вписване в регистър на издадени
технически паспорти на строежите.

(нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне на
34. ксерокопие от кадастрален и регулационен план или част
от него.

35. (нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне на
координати и коти на точки от кадастралния и регулационен
план.
36. (нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Предоставяне на копие на
реперни карнети.
37. (нова с реш. №524/ 02.03.07г., изм. с Реш.
№462/29.07.10г) Предоставяне на копие на трасировъчни
карнети.

2 дни

10.00 лв.
5 лв.
формат А4,

1 ден

10.00 лв.
формат А4

1 ден

2.00 лв. на
точка

1 ден

3.00 лв. на
точка

1 ден

20.00 лв. на
квартал

38.
(нова с реш. №524/ 02.03.07г.) Издаване на преписизвлечение от разписния списък към кадастралния план.

2 дни

2.00 лв. за
поземлен
имот.

39. (нова с Реш. №462/29.07.10г) Издаване на разрешение за
изработване на ПУП или Предписание НОВ ТЕКСТ:
заповед за изменение на ПУП

14 дни

30,00 лв.

40. (нова с Реш. №462/29.07.10г) Издаване на Виза за
проектиране от Главния Архитект

14 дни

30.00лв.

5 дни

10.00лв.

5 дни

10.00лв.

41. (нова с решение 462 / 13.12.2018 г. на ОбС-Чирпан)

Определяне на нов административен адрес и
издаване на удостоверение за административен адрес
42. нова с решение 462 / 13.12.2018 г. на ОбС-Чирпан)

Издаване на удостоверение за идентичност на адрес
Създават се нови четири точки от т. 43 до т. 46, както следва:

№

Услуга

Срок

Цена

43. Одобряване на проекти по част ПБЗ и ПУСО

14 дни

30.00 лв. на
част

Заверка на протокол при определяне на строителна
44. линия и ниво на строеж и откриване на строителна
площадка

3 дни

10.00 лв.

45. Копие - извадка от действащ ПУП (ОУП)

5 дни

формат А4 10.00лв.,
формат А3 15.00лв.

46. Удостоверение за степен на завършеност

5 дни

20.00 лв.

ВНОСИТЕЛ: ………/п/……………….
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал: ………/п/……………….
Иванка Иванова
Главен юрисконсулт

