
 

 

 

Изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на 

Община Батак  

  

 

МОТИВИ 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Батак 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото 

обявление на интернет страница на общината wwwbatak.bg, Община Батак предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак или в ОБЦ за УИГ в Община 

Батак, гр. Батак, пл. "Освобождение" № 5. 

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак са във връзка с 

последната актуализация на Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги//към месец март 

2015 година/ и задължението на администрациите, съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата за административното обслужване, 

а именно – „Наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички 

електронни бази данни се използват и попълват в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на 

административните услуги (СУНАУ)” и въвеждане на първи етап от Комплексно административно обслужване. Настоящото 

предложение за промяна засяга единствено наименованията на административните услуги, като размерът на таксите 

остава непроменен. 

За целта е необходимо привеждане на съществуващите наименования на административните услуги по раздели в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак в 



 

 

съответствие със СУНАУ. 

2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба. 

3. Очаквани резултати от прилагането: 

- предлагане на административни услуги, съобразени с националните стандарти за предоставянето им; 

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги. 

4. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. 

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Батак е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с 

правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

Проект за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Батак 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Батак се изменя и допълва както следва: 

Раздел шести – Такси и цени за технически услуги 

Първа промяна: чл.44/1/ наименование старо – „Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва”; 

наименование ново – „Размер на таксите на административно-техническите услуги  по устройство на 

територията, контрол по строителството и кадастъра ” 

 

Старо наименование на административно-техническите 
услуги  по устройство на територията, контрол по 

строителството и кадастъра 

Ново  наименование на административно-техническите 
услуги  по устройство на територията, контрол по 

строителството и кадастъра 

1. Издаване на скица на недвижим имот+извадка от 
ПУП -чл.44/1/т.1.1., т.1.2.,т.1.3. 

 
 

Издаване на скици /виза за проектиране и проучване/ на 
недвижими имоти от ПУП/действащ регулационен план 
 



 

 

2. Виза за проектиране-чл.44/1/т.2.  
 

Издаване скица - виза за проучване и проектиране  
 

3. Удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ-
чл.43/1/т.3 
 

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториално и селищно устройство 
 

 
4. Удостоверение по чл.52 ал.5 от ЗКИР- чл.44/1/т.4. 

 

 
Издаване на удостоверение  в действащия кадастрален 
план по чл. 54 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ  

 

5. Скица и удостоверение по чл.13, ал.4,5 и 6 от 
ППЗСПЗЗ-чл.44/1/т.5 
 

Издаване на удостоверение и скица относто имоти, 
подлежащи на възстановяване, находящи се в границите 
на урбанизираните територии 
 

6. Удостоверение за идентичност на поземлен имот – 
чл.44/1/т.6 

Удостоверение за идентичност/описание на урегулиран 
поземлен имот 

7. Издаване на удостоверение за търпимост по 
параграф 16 ал.1 и параграф 127 ал.1 от ЗУТ – 
чл.44/1/т.7 
 

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 
 

8. Удостоверение за степен на завършеност на сгради–
чл.44/1/т.8. 
 

Издаване на констативни протоколи и удостоверение за 
степен на завършеност на строежи  
 

9. Издаване на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на  строежи от IV и V категория-
чл.44/1/ т.9 
 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
за видовете строежи от IV и V категория 
Вписване в регистъра на технически паспорт за строеж-
заедно с първото  може да е комплексна 
 
 



 

 

10. Одобряване на технически или работни проекти за 
нови сгради, вкл. за пристройки и надстройки, 
проекти по чл.56 от ЗУТ /преместваеми съоръжения, 
вкл. за промяна на одобрени проекти по време на 
строителството и за преустройство или за основен 
ремонт на съществуващи сгради с предвиждане на 
СМР – чл.44/1/т.10 
 
 
 
 

 

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти;  
Разглежане и одобряване на инвестиционни проекти по 
които се издава разрешение за строеж; 
Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен 
строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са 
изгубени; Допускане на изменения в одобрен 
инвестиционен проект 
 
 

11.  Съгласуване на екзекутиви, съгласно чл175 от ЗУТ-
чл.44/1/т.11  
 

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 
документация  
 

12. Издаване разрешение за строеж по реда на чл.148 
ал.2 от ЗУТ – чл.44/1/ т.12  

 

Издаване на разрешение за строеж 
 

13. Разрешение за строеж по чл.147 от ЗУТ – 
чл.44/1/т.13 

 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 
инвестиционни проекти 
 

14. Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153 
ал.3 от ЗУТ –чл.44/1/т.14 

 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 
действието си поради изтичане на срока 
 



 

 

15.  Отпада текста  в чл.44/1/т.15. и се въвежда нова 
услуга – без такса, само заявление до кмета, срок 
14 дни 

Освитеделстване на сгради и издаване на Заповед за 
премахване (поправяне или заздравяване) на строежи, 
негодни за използване или застрашени от самосрутване 
 

 
16. Становище на ОЕС за допускане и изменение на 

действащ план- чл.44/1/т.16 
 

 

 
Допускане изработването на проекти за измение на 
подробни устройствени планове 
 

17. Разглеждане и процедиране на ПУП и РУП – 
чл.44/1/т.17 

Процедиране и разглеждане на ПУП  за промяна 
предназначение на земеделска земя – План за регулация 
/ПР/ и/или План за застрояване /ПЗ/ и/или Работен 
устройствен план /РУП/  

18. Разглеждане и процедиране на ПУП- Парцеларен 
план за проводи - чл.44/1/т.18 

Процедиране и разглеждане на ПУП  парцеларен план за 
проводи 

19. Разрешение за поставяне по чл.56 от ЗУТ- 
чл.44/1/т.19 

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми 
обекти 

20. Издаване на акт за узаконяване по параграф 184, 
ал.7 от ПР на ЗУТ-чл.44/1/т.20 

Съгласуване на инвестиционен проект- заснемане за 
узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж 

21. Обявяване на разрешения за строеж, проекти на 
ПУП, Заповеди на кмета за одобряване на ПУП и др.-
чл.44/1/т.21 

 

Изготвяне на справки на заинтересовани лица, относно 
изменения на устройствени планове и схеми 

22. Премахва текста в чл.44/1/ т.22. и създава нова 
услуга /такса 5.00 лв/ 

Справки (устни и писмени) от кадастрална карта и 
кадастрални регистри 



 

 

23. Разрешение за разкопаване на улучни и 
тротоарни настилки по чл.72 от ЗУТ – 
чл.44/1/т.23 

 

Издаване на разрешение за разкопаване на улучни и 
тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства 
(за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) 
 

24. Заверка на служебна страница от данъчна 
декларация по чл.14 от ЗМДТ -чл.44/1/т.24 

 
 

 
 

Заверка на служебна страница от данъчна декларация 
 
/Услугата е комплексна/ 
 

25. Определяне на административен адрес-
чл.44/1/т.25  

 

Удостоверение за административен адрес на поземлени 
имоти  
 

26. Удостоверение за премахната сграда -
чл.44/1/т.26 

 

Удостоверение за премахната сграда /констативен 
протокол/ 
 

27. Заверки на молби-декларации по обстоятелствена 
проверка - чл.44/1/ т.27 

 

Заверки на молби-декларации по обстоятелствена 
проверка 
Срок на изготвяне – 3 работни дни 
/Услугата е комплексна/ 

28. Заверка на протокол за дадена строителна линия 
и ниво –чл.44/1/ т.28 

 

Осъществяване на контрол по строителството при 
откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа 
 

29. Заверка на документи с изтекъл срок -
чл.44/1/т.30 

 

Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 
месеца 
 

30. Заверка на копие от протокол, 
заповед,кореспонденция и друга документация 
съхранявана в Дирекция „Специализирана 
администрация”- чл.44/1/т.31 

Заверка на копие на документ от техническия архив 
 



 

 

 

31. Отпада текста  в чл.44/1/т.32  и се въвежда нова 
услуга  

Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с 
ЕСУТ 
такси и цени като чл.44/1/т.10 
 

32. Отпада текста в чл.44/1/т.33 и се изписва нова 
услуга 

Процедиране и разглеждане на ПУП  с променено 
предназначение на земеделска земя /в урбанизирани 
територии – План за регулация и застрояване и РУП /ПП-
ПРЗ и РУП/ Таксата е както в чл.44/1/т.17  

 

Втора промяна: В чл.44/1/ отпадат всички точки от 33 до 45 включително. 

Към чл.44. се създава нова алинея /2/ с   наименонование Размер на такси и цени за административно-

техническите услуги „Местни данъци и такси” , който включва: 

Старо наименование за административно-техническите 

услуги „Местни данъци и такси” 

 

             Ново  наименование на административно-

техническите услуги „Местни данъци и такси”  

 

Представяне на заверено копие от подадена данъчна 

декларация и приложените към нея документи 
 

Чл.44/2/ 

1. Издаване на копие от подадена данъчна декларация. 
 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство. 
 

Чл.44/2/ 

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство. 
 

 Дубликат на квитанция за платен ДНИ, ТБО и МПС 
 

Чл.44/2/ 
3. Издаване на препис от документ за платен данък 

върху недвижими имоти и такса битови отпадъци. 
 

 Дубликат на квитанция за платен ДНИ, ТБО и МПС 
 

Чл.44/2/ 
4. Издаване на препис от документ за платен данък 



 

 

върху превозни средства. 
 

 Чл.44/2/ 
5. Издаване на удостоверение за дължим и платен 

данък върху наследство. 
 

 Чл.44/2/ 
6. Издаване на удостоверение за дължим размер на 

патентния данък. 
 

 Чл.44/2/ 
7. Предоставяне на данъчна и осигурителна 

информация 
 

 Удостоверение за наличие или липса на задължения по 
закона за местните данъци и такси. 
 

Чл.44/2/ 
8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по закона за местните данъци и такси. 
 

 Чл.44/2/ 
9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка  на 

право на строеж. 
 

 Чл.44/2/ 
10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка  на 

право на ползване. 

Удостоверения за декларирани данни. 
 

Чл.44/2/ 
11. Издаване на удостоверения за декларирани данни. 

 

 Чл.44/2/ 
12. Приемане и обработване на декларации за облагане 

с годишен данък върху притежаван лек автомобил.  



 

 

 Чл.44/2/ 
13. Приемане и обработване на декларации за облагане 

с годишен данък върху притежаваното път превозно 
средство без леки автомобили  

 Чл.44/2/ 
14. Приемане и обработване на декларации за облагане 

с годишен данък върху недвижими имоти, придобити 
от предприятия или физически лица. /  

Заверка на данъчна оценка 
 

Чл.44/2/ 
15. Заверка на данъчна оценка 

 

 Чл.44/2/ 
16. Приемане и обработка на данъчна декларация за 

облагане с туристически данък.  
 Чл.44/2/ 

17. Справка декларация по чл.115,ал.3 от закона за 
туризма. 

 
 Чл.44/2/ 

18. Приемане и обработка на данъчна декларация за 
облагане с годишен патентен данък.  

 
 Чл.44/2/ 

19. Приемане и обработване  на декларация за облагане 
с данък при безвъзмездно придобиване на 
имущества.  

  
Чл.44/2/ 

20. Декларация за настъпили промени.  



 

 

 Чл.44/2/ 
21. Декларация за продадено моторно превозно 

средство.  
 Чл.44/2/ 

22. Декларация за определяне на такса битови отпадъци 
според количество. 

 
Чл.16. т.4.  от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак 

 
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в 
частта за сметосъбиране и сметоизвозване и в частта за 
обезвреждане на битови отпадъци. 
 

 Чл.44/2/ 
23. Заверка на молби декларации по обстоятелствена 

проверка. 
/Комплексна услуга/ 
 
 

 Чл.44/2/ 
24. Приемане и обработване на искане  за прихващане 

или възстановяване на недължимо платени или 
събрани суми за дънъци,такси и наложени от 
органите по приходите, глоби и имуществени 
санкции.  

 
 Чл.44/2/ 

25. Заявление за отписване на задължения по давност 
чл.168,т.3,чл.171,ал.1 и чл.173 от ДОПК.  

 
 

 


