
 

 

 

 

П Р О Е К Т 

За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел 

 

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,  Общински съвет – Джебел приема следните 

изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел. 

 

Към чл.25 ал.1 от раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища,  тротоари, 

площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ - се  създават нови т.9 

и т.10:. 

- т.9: „За ползване на постоянни паркоместа за леки автомобили се заплаща 

месечна такса за един автомобил – 20.00 лв. платимо до 10-то число на текущия месец“. 

- т.10: «За временно ползване на имоти общинска собственост се заплащат такси, 

както следва: 

- т.10.1. За ползване на зала в читалище «Хр.Смирненски» гр. Джебел – 50.00 лв. 

до три часа на ден и по 10.00 лв. на всеки следващ час, а в други зали по читалищата - 

50%. 

- т.10.2. За ползване на киносалона в читалище «Хр.Смирненски» гр. Джебел – 

80.00 лв. до четири часа на ден и по 10.00 лв. на всеки следващ час, а в други киносалони - 

50 %. 

- т.10.3. За ползване на голямата зала на общински съвет -100 лева за един ден но 

не повече от 8 часа.  

-т.10.4. За ползване на общински билборд се заплаща наем от 100 лева на месец. 

 

В Чл. 30. текстът „Таксите по този раздел се събират от дирекция “ФСДАО” се 

заменя с текста „Таксите по този раздел се събират от отдел “МДТ”. 

 

В чл.36 от раздел IV «Такси за технически услуги » се правят следните 

изменения: 

 

Било: 

1.   за издаване на скица за недвижим имот    -15.00лв.;  

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 20.00 

лв.;  



3.  за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 

лв.;  

4. за    издаване   на   удостоверения   за   факти    и   обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство - 10.00 лв. 

5. за  заверяване  на  преписи  от документи  и  на  копия  от планове  и 

документацията към тях        - 10.00лв.; 

6.  разрешение за поставяне на рекламни и информационни елементи – 10.00 

лв./м2.  

7. за издаване на разрешение за нов строеж; основен ремонт, реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях и строежите по чл.147 ал.1 от 

ЗУТ – 2 на хиляда от строителната стойност на обекта.  

8. за издаване на удостоверения за ползване на обект : 

 8.1. за строителни обекти ІV категория  -250.00 лв.  

 8.2. за строителни обекти   V категория  -150.00 лв.  

 8.3. за строителни обекти  VІ категория  -  100.00 лв.  

 9. за съгласуване и одобряване на ПУП-ове- 50.00 лв.  

 10. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти -150.00 лв.  

  

Става: 

 

Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва: 

1. За издаване на скица за недвижим имот - формат А4:    

-за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 30.00лв. 

1.1. За всеки следващ формат допълнително: 

-за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - формат 

А4: 

-за физически лица - 30.00лв. 

-за юридически лица - 45.00лв. 

2.1.  За всеки следващ формат допълнително: 

-за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

3.  За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца: 

-за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

4. За    издаване   на   удостоверения   за   факти    и   обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство: 

-за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 30.00лв. 

4.1. Издаване на удостоверение за търпимост: 

-за физически лица - 100.00лв. 

-за юридически лица - 150.00лв. 

4.2.  Издаване на удостоверение за статут на имот по ОУП:  



-за физически лица – 10.00 лв. 

-за юридически лица – 15.00 лв. 

4.3 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти. 

-за физически лица – 5.00 лв. 

-за юридически лица – 8.00 лв.   

5. За  заверяване  на  преписи  от документи:  

-за физически лица -10.00лв. 

 -за юридически лица - 15.00лв. 

5.1. За заверяване  копия  от планове  и документацията към тях: 

-за физически лица - 20.00лв. 

 -за юридически лица - 30.00лв. 

 

 

6.  Разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи: 

-за физически лица - 15.00лв/м2 

 -за юридически лица - 22.50лв/м2 

6.1. Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, 

павилионни кабини и други: 

-за физически лица - 50.00лв. 

-за юридически лица - 75.00лв. 

7. За издаване на разрешение за строеж; основен ремонт, реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях и строежите по чл.147 ал.1 от 

ЗУТ – 0,5лв/м2, но не по-малко от 30.00лв. 

7.1. Издаване на допълнение към разрешението за строеж - 100.00лв. 

7.2. При промяна по време на строителство  без СМР - 100.00лв. 

7.3. При промяна по време на строителство със СМР - 0,5лв/м2 но не по-малко от 

30.00лв. 

7.4. Линейни обекти със СМР –  0,2лв/мл. но не по-малко от 30.00лв. 

7.5. Издаване на разрешение за строеж без одобряване инвестиционен проект - 

50.00лв.  

7.6. Базови станции на мобилни оператори - 1000.00лв. 

7.7. За комплексни проекти таксата се заплаща с 30 на сто увеличение спрямо 

дължимата. 

7.8. За презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си 

поради изтичане на срок  

- за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица – 30.00лв. 

8. За издаване на удостоверения за ползване на обект: 

8.1. За строителни обекти ІV категория: 

  -със застроена площ до 1000м2 – 400лв. 

  -със застроена площ от 1001 до 5000 м2 – 800.00лв. 

8.2. За строителни обекти V категория  - 250.00лв.  

8.3. За строителни обекти VІ категория  -  150.00лв.  

9. За съгласуване и одобряване на ПУП-ове(за 1 имот): 

-за физически лица - 50.00лв. 



-за юридически лица - 75.00лв. 

9.1. За всеки следващ имот: 

-за физически лица - 30.00лв. 

 -за юридически лица - 45.00лв. 

10. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:  

10.1. Съгласуване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за 

строеж след внасянето им с комплексен доклад за оценка за съответствие: 

-за физически лица - 200.00лв. 

-за юридически лица - 300.00лв. 

10.2 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разгледани от ОЕСУТ: 

10.2.1 за Проекти на жилищни сгради включително пристройки, надстройки и 

сградни отклонения - 0.75 лв/м2  

10.2.2. за Проекти на сгради със смесено предназначение, нежилищни сгради  - 

1.50 лв/м2 

10.2.3. за Линейни обекти  -0.30лв/мл 

10.2.4. за Базови станции, интернет оператори и проекти за преустройство и 

ремонт – 400.00лв. 

10.2.5. за Съгласуване на идейни проекти – 50% от съответните суми по ал.10.2.1. 

и ал.10.2.2. 

10.2.6. За комплексни проекти се заплаща с 30 на сто увеличение спрямо 

дължимата такса. 

10.2.7. за Преместваеми обекти в условия на чл. 56 от ЗУТ 

-за физически лица -  50.00 лв.  

 -за юридически лица - 75.00лв. 

10.2.8. за изменение на кадастрален план: 

-за физически лица -  50.00 лв.  

-за юридически лица - 75.00лв. 

10.2.9. за план за управление на строителни отпадъци и/или план за безопасност и 

здраве: 

 -за физически лица -  50.00 лв.  

-за юридически лица - 75.00лв. 

11. Заверяване на технически паспорт: 

-за физически лица - 20.00 лв. 

 -за юридически лица - 35.00 лв. 

12. Заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж и 

откриване на строителна площадка: 

-за физически лица - 20.00 лв. 

  -за юридически лица - 35.00 лв. 

13. Издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на 

завършеност на строежи: 

-за физически лица - 20.00 лв/бр 

-за юридически лица - 35.00 лв/бр 

14. Издаване заповед за изготвяне на ПУП по чл.150 за комплексен проект: 

-за физически лица - 70.00 лв. 

-за юридически лица - 105.00 лв. 



15. Разглеждане и съгласуване на помощни планове за 1 имот – 50.00 лв. 

15.1. За над 1 имот - 100.00 лв. 

16. За заверяване на геодезическо заснемане: 

-за физически лица - 20.00 лв. 

-за юридически лица - 30.00 лв. 

17. За заверяване на заявление - декларация за извършване на обстоятелствена 

проверка: 

-за физически лица - 50.00лв. 

-за юридически лица - 75.00лв. 

 

Услугите по чл. 36 , ако не е установено друго в друг нормативен акт могат да 

бъдат изпълнени и като:  

- бързи услуги  - до 3 работни дни с 50% увеличена такса. 

- експресни услуги - в рамките на 1 работен ден - т.е. до 8 часа с 100% увеличена 

такса“. 

В чл. 38 (1) т. 3 текстът „за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за 

раждане или акт за смърт - 5.00 лв.“ се заменя с текста „за издаване на удостоверение за 

липса на съставен акт за раждане или акт за смърт - 5.00 лв.“ 

 

В чл.38 т. 17 от раздел V «Такси за административни услуги» се правят 

следните изменения: 

 

Било: 

17. за пресъставяне на актове за гражданско състояние на български  граждани 

живеещи в чужбина: 

17.1. за пресъставяне на акт за раждане                  - 35.00 лв.  

17.2. за пресъставяне  акт за граждански брак       - 35.00 лв.  

 17.3. за пресъставяне на акт за смърт                      - 10.00 лв.  

 

Става: 

17. за пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани 

живеещи в чужбина, такса не се заплаща. 

 

В чл. 38 (1) т. 20 от раздел V «Такси за административни услуги» се правят 

следните изменения: 

Било: 

20. за сключване на граждански брак: 

       а/ с провеждане на ритуал в залата на общинска администрация, както следва: 

- в работни дни                    - 30.00 лв. 

- в почивни дни                   - 50.00 лв.  

- в празнични дни                - 60.00 лв. 

 

Става: 

20. за сключване на граждански брак: 

       а/ с провеждане на ритуал в залата на общинска администрация, както следва: 



- в работни дни                    - 40.00 лв. 

- в почивни дни                   - 80.00 лв.  

- в празнични дни                - 100.00 лв. 

 

В Чл.39 текстът „пет дни“ се заменя с текста „1 ден“. 

 

Промените на наредбата влизат в сила от .........2021 година                          

          

 

 


