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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-

дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на интернет страницата на 

общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

на e-mail адрес: obaparv@parvomai.bg или в деловодството на Община Първомай, гр.Първомай, ул. 

„Братя Миладинови - юг” №50. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

прилагаме мотиви, както следва: 

 

 

МОТИВИ 

към 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай 

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай:  

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община 

Първомай: 

 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), редът и начинът за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се уреждат в наредба 

на общинския съвет. На местно ниво Общински съвет – Първомай е приел Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Първомай (приета с Решение № 391, прието по Протокол № 34 от 28.03.2014 г. , изм. 

и доп. с последвали решения на Общински съвет гр. Първомай). 

Във връзка с настъпването на множество общественоикономически, политически, 

социални и нормативни промени, е налице необходимостта от конкретна промяна 

/повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги. Със Заповед №РД-15-

72/08.02.2022г. на Кмета на Община Първомай, за анализ на необходимостта от намаление, 

увеличение или запазването на действащите такси и цени на услуги, предоставяни от Община 
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Първомай за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, по съответните точки 

са определени служители от Общинска администрация – Първомай, които, съгласно своите 

компетентности и отдели, трябва да изготвят проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НИД 

на НОАМТЦУ). 

Предложението от страна на общинска администрация, за актуализиране на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Първомай, е обусловено от промени и изменения на нормативната уредба, от изпълнение на 

някои видове услуги предоставяни от общинска администрация. Един от основните мотиви за 

предлаганото изменение на размера на таксите е да се постигне обезпечаване на дейностите и 

разходите, които се извършват за предоставяне на съответните услуги. Друга причина е 

привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от Общината с тези, които са 

предвидени в нормативен акт от по-висок ранг. С предложения проект за актуализация ще се 

даде ясна финансова рамка и обосновка за определяне размера на таксите и цените на услугите. 

Направените предложения за изменение и допълнение на НИД на НОАМТЦУ, 

предоставяни от община Първомай,  са в няколко аспекта: 

1. Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от по-висока 

степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи; 

2. Предложения за изменение, свързани с необходимостта от по-пълно възстановяване на 

разходите на Община Първомай по предоставянето на определени административни услуги; 

3. Предложения за изменение предвид настъпили структурни промени в Община 

Първомай; 

4. Предложения за изменение и допълнение, свързани с разширяване на кръга на 

възможностите на общинска администрация гр. Първомай и разпоредителите с бюджетни 

кредити на територията на Община Първомай да предоставят нови услуги на физически и 

юридически лица.  

Промяната в стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, 

посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на 

услугата. За стойностите на повечето услуги, се налага завишаване поради промените в 

икономическата обстановка, адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, 

обхвата на работата и необходимото време за изпълнение по съответното административно 

производство. При определяне на таксите и цените на предлаганите услуги са взети под 

внимание следните фактори:  

- времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка 

на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, 

удостоверение или административен акт; 

- служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация;  

- ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за 

служителите;  

- използваните консумативи в процеса на изпълнение на конкретната задача. 

В повечето случаи, всяка услуга се разпределя за подготовка и проучване със 

съответните указания от специалист, който след подготовка на изходната документация, 

предлага своето решение на ресорния си ръководител, който след запознаване с 



 

документацията предлага оформяне на окончателния документ или административен акт. Част 

от преписките се внасят за разглеждане от експертни съвети или комисии, назначени със 

заповеди на кмета в съответствие с конкретен закон. При тази организация на работа, 

документацията преминава за обработка през няколко служители или през комисии, с 

различен брой участници, средно по 2-3 часа за отделна преписка. За част от 

административните актове и решения на комисии, които се изготвят в съответствие с 

изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗОП и др., се изискват обявявания по реда на АПК, 

изготвяне на допълнителна документация за получаване на съгласувателни становища от 

съответните териториални и държавни администрации, които изискват допълнителен времеви 

и човешки ресурс, свързан с обработка на множество документация и използване на голямо 

количество консумативи. За изготвянето на всеки документ се влага работно време, както и 

технически средства,  които - отнесени към работната заплата на експерти и специалисти - 

надхвърля определената в настоящия момент стойност на услугата. При определяне на 

размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, необходимото време за 

проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и 

разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер. 

До момента измененията и допълненията са извършвани във връзка с промяна на 

нормативната уредба на по-високо ниво, във връзка с предоставяне на допълнителни услуги 

за населението – например услугите по Кадастралната карта и услугите произтичащи от 

промените в Закона за автомобилните превози, както и изменение на текстове от наредбата 

във връзка с изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование. 

За всички нови или стари такива с актуализирани цени на административни услуги, за 

които се събират такси, е направена финансова обосновка, която се базира на реалните разходи 

на Общината за предоставянето на конкретната услуга, съгласно методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и 

разходването им. Предложените видове такси и цени на услуги са съобразени с действащото 

законодателство и произтичат от естеството на работа на всяка една дирекция в Община 

Първомай и всички второстепенни разпоредители.  

Преките и непреките разходи за извършване на всяка услуга също са увеличени 

многократно. Общият размер на приходите не покрива размерът на разходите за 

осъществяване на административните услуги, което се компенсира от собствените приходи на 

общината. Това от своя страна води до намаляване на средствата, с които общината 

осъществява част от инвестиционната си политика или за социални придобивки.  

 

I. Предложенията за промяна в таксите и цените на услугите, са 

разпределени по глави и раздели, а именно:  

1. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”,  Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, площади и улични платна”, предложението е да бъдат направени 

промени в чл. 27, ал.4, т.1,т.2,т.4 и т.5, чл. 27,ал.7, чл. 28, ал.1, т.1,т .3, т.5, чл.28, ал.2, т.1, 

т. 2, т.3, т.5, ал.3, ал.4, създават се нови алинеи – 5, 6 и 8, променя се чл. 29. Предложението 

е таксите да бъдат променени и да бъде променен редът за определянето им, със следните 

мотиви:  



 

Община Първомай осъществява организацията и контрола по този раздел чрез отдел 

„Общинска собственост, транспорт земеделие и гори“ и Отдел „Финанси, счетоводство, 

бюджет и човешки ресурси" на територията основно на гр. Първомай. За останалите селища 

на територията на община Първомай, ползването на тротоари; площади, улични платна; места, 

върху които са организирани пазари, които са общинска собственост е значително по-

ограничено и инцидентно. Горното обуславя и разделението на цените за кв. м. заета площ по 

зони – три зони, определени в чл.27, ал.3 от Наредбата, тъй като безспорно и разходите по 

обслужване на тази дейност са различни. В отдела ОСТЗГ са назначени петима служители, а 

от отдел „ФСБЧР" един служител, които контролират спазването и на други наредби на 

Община Първомай. За последните три години издадените разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти от ОбА Първомай са, както следва: за 2019г. - 56 бр. по които са 

постъпили 36 365,07 лв, за 2020г. - 57 бр., по които са постъпили 28 068,02 лв., за 2021г. – 54 

бр. – постъпили 31 831,84 лв. т.е. разрешителните като цяло са сравнително с постоянен 

характер като брой и като приходи. Освен тези суми по бюджета на общината са постъпили и 

такси за ползване на пазари, тържища и панаири, както следва:  за 2019 г. – 89 551,90 лв., за 

2020 г. – 67 517,95 лв. и за 2021 г. – 82 458,73 лв., като общо постъпленията по бюджета на 

Община Първомай от таксите, детайлно изброени по-горе са в размер на  114 290 лв. 

Събраните такси не покриват издръжката на дейността. Разходите, които се калкулират при 

определяне на таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични 

платна са: 

1.1.За поддръжка на инфраструктурата /тротоарни настилки/ по капиталовата програма 

на Общината за 2021г са в размер на 10 000 лв.; 

1.2.Част от разходите за уличното осветление, заплащано от общината; 

1.3. За сметопочистването и сметоизвозването на отпадъка от тези места, тъй като в 

повечето случаи търговците реално нямат имот, т.е. не са данъчно задължени лица 

по ЗМДТ по отношение на ДНИ и ТБО, и съответно разхода се поема от общината, 

за 2021г. – около 2 280 лв. процентно разпределени годишно; 

1.4.Разходи за ФРЗ и осигурителни плащания на служителите заети с тази дейност за 

2021г. – 33 776  лв. 

1.5.Разходи за канцеларски материали, консумативи и др. активи, ток и вода в офисите 

и други – за 2021г. – около 7 299 лв.  

Видно от горното постъпленията от тези такси не са адекватни към момента и размерите 

им, трябва да бъдат увеличени с до 30 %. 

 

2. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, 

детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” 

предложението е едната такса да отпадне, а другата да бъде променена, със следните 

мотиви:  

Във връзка с изменения приети в Закон за изменение на Закона за корпоротивното 

подоходно облагане, в Параграф 5 е направено изменение на Закон за местните данъци и такси, 

като считано от 01.04.2022г. отпадат таксите за детски градини и ясли на териториите на 

общините. Съгласно горното,  Чл.31 и чл.31а от Наредбата се отменят. 

Другата промяна, е свързана с таксата за ползване на детска млечна кухня, която към този 

момент е 2,00лв. за един храноден. Община Първомай традиционно поддържа дейността на 



 

Детска кухня, а ползвателите на услугата се увеличават. Към настоящия момент определената 

такса се нуждае от актуализация с оглед завишените цени за хранителни продукти, ел. енергия, 

вода и други. През последните месеци на настоящата година се наблюдава сериозно 

нарастване на цените на основните хранителни продукти, поради което има затруднения с 

доставките при съобразяване с определената до сега такса за дейностите по храненето. Това 

налага актуализиране на таксата определена с Наредбата с оглед създаване на предпоставки за 

осигуряване на качествено и здравословно хранене на ползвателите на услугата. 

Предложението е таксата да бъде увеличена на 3 лв и чл. 32, ал. 1 от Наредбата, да придобие 

следния вид: 

 „Чл.32, ал.1 За ползване на детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 3,00 лв. 

за един храноден.“ 

 

3. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел IV „Такси за технически услуги” в  чл.39, 

чл. 41, и чл. 48 „Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:..”, 

предложението е таксите да бъдат променени и да бъде променен редът за определянето 

на някои от тях, със следните мотиви: 

Промяната в таксите се основават на база спецификата на всяка услуга и необходимото 

време за извършване по съответното административно производство. Конкретни срокове за 

извършване на услугите са установени в специални закони и подзаконови нормативни актове 

към тях, като в тези случаи се прилагат общите изисквания на АПК, съобразено и с 

необходимото време за проучване на наличната документация или нейното служебно 

осигуряване, както и с разходите имащи отношение към изпълнението на съответния вид 

услуга. При определяне на таксите за предлаганите технически услуги са взети под внимание 

следните фактори:  

- времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на 

становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, 

удостоверение или административен акт по реда на ЗУТ. 

- служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация  

- ориентировъчна часова ставка.  

- количеството консумативи, използвани в процеса на изпълнение на конкретната задача. 

 

3.1. Увеличените разходи на общината за извършването на определени административни 

услуги, налагат същите да бъдат актуализирани. В действителност разходите за труд, 

материали и консумативи за издаване на съответните скици и виза, са само част от 

предложената такса и не формират пълната себестойност на услугата. Издаването им е на база 

вече платени от общината подробни устройствени планове, като при възлагането им, 

изработването им и заплащането им не може да се предвиди колко технически услуги ще бъдат 

извършени в последствие.   

При извършената калкулация на единица услуга за издаване на скица – виза за 

проучване и проектиране, за издаване на скица. Виза за проучване и проектиране до 5 дка и за 

над 5 дка, разходите за услугата са, както следва: 118лв., 96,15лв. и 108, 05лв. Видно от 

горното, реалния разход за изготвянето на тези документи превишава предложените такси по 

чл. 39, т.2.1.1 и по т. 2.1.2. С актуализирането на цените за издаване на тези документи, чл. 39, 

т.2.1.1. и т.2.1.2, придобиват следния вид:  



 

 

3.1.1. таксата от 20.00лв. – да се промени на 30.00лв., като чл.39, т.2.1.1 придобива 

следния вид: 

„Чл.39, т.2.1.1 - за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за 

урегулиран поземлен имот - 30.00 лв.;” 

3.1.2. Таксите от 30.00лв и съответно 50.00лв. да се променят на 40.00лв., съответно 

60.00лв., като чл.39, т.2.1.2 придобива следния вид: 

 „Чл.39, т.2.1.2 - за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за 

урегулиран поземлен имот в промишлени зони:  

 - до 5 дка - 40.00 лв.;  

 - над 5 дка – 60.00 лв.” 

 

3.2.  Издаването на удостоверения /протоколи/ за факти и обстоятелства по 

устройство на територията, по чл. 181 от ЗУТ, също е свързано с проучване на преписката и 

проверки на място, извършвани от специалисти по устройство на територията /комисия от 

специалисти, съгласуване с юрист, техническа обработка на удостоверението и неговото 

деловодно предаване и архивиране. Разходи за проверка на място – в зависимост от 

отдалечеността на населеното място, където е реализирано правото на строеж - отпечатване – 

тонер, хартия и др. С промяната на таксите /чл. 39, т.4/ се цели възстановяване частично на 

направените разходи от общинската администрация, тъй като също отнемат труд, средства, 

често пъти проверки в архив, консумативи, като предложените цени покриват разходите за 

труд и осигуровки, консумативи според вида на документа, без да се отчита стойността на 

самите планове, заплатени от общината/. Видно от горното, реалния разход за изготвянето на 

тези документи, а именно – 143,10лв. - превишава многократно предложените такси. 

С актуализацията на цената на тази услуга, чл. 39, т.4 от Наредбата, придобива следния 

вид: таксата от 20.00лв. – да се промени на 30.00лв., като чл.39, т.4 придобива следния вид: 

„Чл.39, т.4 - за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство - 30.00 лв.;” 

4. Част от таксите по ЗУТ са с точно определен размер и не са обвързани с конкретния 

имот, за който се отнасят – например за издаване на виза за имот, за удостоверение за 

идентичност на имот, за издаване на описателно удостоверение, за издаване на разрешение за 

строеж на временни строежи и за поставяне на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, 

за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, за 

удостоверение за въвеждане в експлоатация и т.н., но други са обвързани с разгъната застроена 

площ на сградите – за разглеждане от ОЕСУТ и одобряване на технически и инвестиционни 

проекти, по които се издава разрешение за строеж, за одобряване на инвестиционни проекти 

от главния архитект на общината въз основа на комплексен доклад, за издаване на разрешение 

за строеж и допълване на разрешение за строеж,  за издаване на разрешение за строеж за 

комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ, както и за допълнение, издаване на разрешение за 

изработване на ПУП на основание чл. 124а, ал.2 ЗУТ, които при извършената калкулация на 

единица услуга, разходите за услугите са, както следва: 134,40 лв., 140,70 лв, 134,76 лв., 134, 

76лв, 100,11 лв. Видно от горното, реалния разход за изготвянето на тези документи превишава 



 

предложените такси по чл. 39, т. 8, 8а, 9, 9а и 10. С актуализирането на цените за издаване на 

тези документи, чл. 39, т т. 8, 8а, 9, 9а и 10, придобиват следния вид:  

4.1.  т.8 – за издаване на разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ, таксата от 

20.00лв. – да се промени на 50.00лв., като чл.39, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.39, т.8 - за издаване на разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ - 50.00 

лв.;” 

4.2. т.8а – за допълване на разрешение за строеж в съответствие с чл.154, ал.5 от ЗУТ, 

таксата от 20.00лв. – да се промени на 50.00лв., като чл.39, т.8а придобива следния вид: 

„Чл.39, т.8а - за допълване на разрешение за строеж в съответствие с чл.154, ал.5 

от ЗУТ - 50.00 лв.;” 

4.3. т.9 – за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 от 

ЗУТ, таксата от 26.00лв. – да се промени на 65.00лв., като чл.39, т.9 придобива следния вид: 

„Чл.39, т.9 - за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 

от ЗУТ - 65.00 лв.;” 

4.4. т.9а – за допълване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл.150 от 

ЗУТ, в съответствие с чл. 154, ал.5 от ЗУТ, таксата от 26.00лв. – да се промени на 65.00лв., 

като чл.39, т.9а придобива следния вид: 

 „Чл.39, т.9а - за допълване на разрешение за строеж за комплексен проект по 

чл.150 от ЗУТ, в съответствие с чл. 154, ал.5 от ЗУТ - 65.00 лв.;” 

4.5.  т.10 – за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на основание 

чл.124а, ал.2 от ЗУТ, таксата от 10.00лв. – да се промени на 20.00лв., като чл.39, т.10 придобива 

следния вид: 

 „Чл.39, т.10 - за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на 

основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ - 20.00 лв.;” 

5. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

чл.41, ал.1. „За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси”, 

предложението е таксите да бъдат променени и да бъде променен редът за определянето 

на някои от тях, със следните мотиви: 

Предложените изменения са в съответствие на чл.115а от Закона за местните данъци и 

такси. Причината за изменението е, че материално-техническите и административните 

разходи за издаване на удостоверенията и документите, свързани с гражданското състояние 

превишават размера на действащите към момента такси. Видно от приложените Калкулации 

за единица услуга, изменените такси отговарят на разходите на общината за предоставяне на 

съответните услуги, включително необходимите материално-технически разходи и всички 

административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на 

тяхната квалификация и разходвано работно време. По този начин и съгласно направените 

калкулации, актуализирането на цените, е както следва:  

 



 

5.1.  В т.1 –накрая на изречението се добавя „а за всяка следваща страница по 1 лв.”, 

като чл.41, ал.1. т.1 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.1 за издаване на удостоверение за наследници - 5.00 лв., а за всяка 

следваща страница по 1 лв.;” 

 

5.2. В т.2 – за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, 

таксата от 5.00лв. – да се промени на 10.00лв., като чл.41, ал.1. т.2 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.2  за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

- 10.00 лв.;” 

 

5.3. В т.3 – за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние /акт за раждане, акт за смърт/ таксата от 4.00лв. – да се промени на 10.00лв., като 

чл.41, ал.1. т.3 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.3 за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние /акт за раждане, акт за смърт/ - 10.00 лв.;” 

 

5.4. В т.4 - за издаване на удостоверение за раждане –дубликат, таксата от 4.00лв. - 

да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1. т.4 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.4  за издаване на удостоверение за раждане –дубликат - 6.00 лв.” 

 

5.5. В т.5 - за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, 

таксата от 4.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1. т.5 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.5 за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 

- 6.00 лв.;” 

 

5.6. В т.6 – за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, 

таксата от 4.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.6 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.6 за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ 

път - 6.00 лв.;” 

 

5.7. В т.7 – за издаване на удостоверение за семейно положение, таксата от 4.00лв. - 

да се промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.7 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.7 за издаване на удостоверение за семейно положение - 6.00 лв.;” 

 

5.8.  В т.8 – за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и 

деца,таксата от 4.00лв. - да се промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.8 за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца - 

6.00 лв.” 

 

5.9.  В т.9 – за издаване на удостоверение за родствени връзки, таксата от 5.00лв. - да 

се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.9 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.9 за издаване на удостоверение за родствени връзки - 6.00 лв.;” 

 



 

5.10. В т.12 – за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес – 3.00лв. - да се промени на 5.00лв., като чл.41, ал.1, т.12 придобива следния 

вид: 

„Чл.41, ал.1, т.12 за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес – 5.00 лв.;” 

 

5.11. В т.13 – за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 

регистриран след 2000 година, таксата от 3.00лв. - да се промени на  6.00лв., като чл.41, ал.1, 

т.13 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.13 за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 

регистриран след 2000 година - 6.00 лв.;” 

 

5.12. В т.14 – за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път, таксата от 

5.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.14 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.14 за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - 6.00 лв;” 

 

5.13. В т.15 – за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес, таксата от 3.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.15 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.15 за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес - 6.00 лв.;” 

 

5.14. В т.16 – за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани 

след 2000 година, таксата от 3.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.16 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.16 за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистрирани след 2000 година – 6.00 лв.;” 

 

5.15. В т.17 – за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, таксата 

от 10.00лв. – да се промени на 15 лв. , като чл.41, ал.1, т.17 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.17 за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15.00 

лв.;” 

  

5.16. В т.18 – за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от 

български гражданин в чужбина таксата от 5.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, 

т.18 придобива следния вид: 

„Чл.18, ал.1, т.18 за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от 

български гражданин в чужбина – 6.00 лв.;” 

 

5.17. В т.19 – за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България, таксата от 4.00лв. - да се 

промени на  6.00лв., като чл.41, ал.1, т.19 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.19 за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България – 6.00 лв.; 



 

 

5.18. В т.20 - за издаване на удостоверение за родените от майка деца, таксата от 

3.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.20 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.20 за издаване на удостоверение за родените от майка деца – 6.00 лв.;” 

 

5.19. В т.21 – за издаване на удостоверение за правно ограничение,таксата от 5.00лв. 

- да се промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.21 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.21 за издаване на удостоверение за правно ограничение – 6.00 лв.; 

 

5.20. В т.27 – за преписи от документи, таксата от 2.00 лв. – да се промени на 3.00 лв., 

като чл.41, ал.1, т. 27 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.27 за преписи от документи – 3.00 лв.;” 

 

5.21. В т.28 – презаверка на удостоверение за наследници, таксата от 2.00 лв. – да се 

промени на 3.00 лв., като чл.41, ал.1, т.28 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т. 28 презаверка на удостоверение за наследници – 3.00 лв; 

 

5.22. В т.29 - издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, 

таксата от 4.00лв - да се промени  на 6.00 лв, като чл.41, ал.1, т29 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.29 издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

– 6.00 лв. 

 

5.23. Дадено е още едно предложение - в Раздел V „Такси за административни 

услуги”, чл.41, ал.1 да се създаде нова т.30 – връчване на физически и юридически лица на 

покани и други документи, издадени от частни съдебни изпълнители – 15лв. на документ, 

като мотивите за това са: Предложеното допълнение се обуславя и от наличие на 

извършвани действия от общината и нейни служители по връчване на книжа на частни 

съдебни изпълнители, за които към момента в общината не е определена цена. Съгласно 

българското законодателство, на общинските администрации не е вменено задължение да 

връчва на физически и юридически лица покани и други документи, издадени от частни 

съдебни изпълнители. В чл.43 от Закона за частните съдебни изпълнители е предвидено, че 

„Частният съдебен изпълнител може да възложи на определен служител в неговата кантора да 

връчва призовки, съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 - 58 от Гражданския 

процесуален кодекс.”, но ако все пак Община Първомай може да предостави подобна услуга 

срещу заплащане за улеснение на този вид дейност, от която по желание може да се възползват 

частните съдебни изпълнители.  

 

6. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

Чл.41, ал.2 „За издаване на документи от значение за признаване, упражняване или 

погасяване на права и задължения по ЗМДТ, се заплащат следните такси”, предложението 

е таксите да бъдат вдигнати, със следните мотиви:  

Увеличените разходи на общината за извършването на определени административни 

услуги, налагат същите да бъдат актуализирани. Разходите за труд, материали и консумативи 



 

за издаване на съответните удостоверения, копия и др., са само част от предложената такса и 

не формират пълната себестойност на услугата.  

При извършената калкулация на единица услуга за издаване на удостоверение за данъчна 

оценка, за издаване на удостоверения за липса/наличие на задължения към Община Първомай, 

копия от подадени данъчни оценки; преписи от документ за платен данък върху МПС, върху 

недвижими имоти; за издаване на удостоверение за платен/дължим данък върху наследство; 

за издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък; за издаване на 

удостоверение за декларирани данни; удостоверение за освобождаване от данък на МПС; 

издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ, разходите за единица услуга са, както 

следва: 11,42лв; 9,78лв; 12,30 лв; 8,84 лв (за няколко от таксите) и  9,64лв; 

Видно от горното, реалния разход за изготвянето на тези документи превишава 

предложените такси по чл. 42,ал.2. С актуализирането на цените за издаване на тези 

документи, чл. 41, ал. 2 придобива следния вид:  

6.1. В т.1- за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по 

чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ – 5 лв. – да се промени на 

10.00лв., като чл.41, ал.2. т.1 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.1 за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим 

имот по чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ – 10 лв.” 

 
6.2. В т.2 - за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към 

Община Първомай – 2.00 лв да се промени на 5.00лв., като чл.41, ал.2. т.2 придобива следния 

вид: 

„Чл.41, ал.2, т.2 за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

към Община Първомай – 5.00 лв” 

 

6.3. В т.3 - за издаване на копие от подадена данъчна декларация – 5 лв. да се 

промени на  10 лв., като чл.41, ал.2, т.3 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.3 за издаване на копие от подадена данъчна декларация – 10 лв.” 

 

6.4. В т.4 - за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 

средства – 1 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.4 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.4 - за издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства – 5 лв.” 

 

6.5. В т.5 - за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими 

имоти и такси за битови отпадъци – 1 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.5 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.5 - за издаване на препис от документ за платен данък върху 

недвижими имоти и такси за битови отпадъци – 5 лв.” 

 

6.6. В т.6 - за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 

– 2 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.6 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.6 - за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство – 5 лв.” 



 

 

6.7. В т.7 - за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - 2 

лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.7 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.7 - за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния 

данък - 5 лв.” 

 

6.8.  В т.8 - за издаване на удостоверение за декларирани данни – 2 лв. да се промени 

на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.8 – за издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв.” 

 

6.9. В т.9 - за издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 

58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ – 2 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.9 придобива следния 

вид: 

„Чл.41, ал.2, т.9 - за издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС 

по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ – 5 лв.” 

 

6.10. В т.10 - за издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ – 2 лв. да се 

промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.10 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.10 - за издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ – 5 лв.” 

 

7. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

Чл.41, ал.3  „За издаване на документи в областта на селското стопанство и екологията, 

се заплащат следните такси:”, предложението е таксите да бъдат променени, със следните 

мотиви:  

Предложените допълнения се налагат поради това, че процесите при издаване на 

разрешителни за преместване, премахване или окастряне на дълготрайна дървесна и 

храстовидна растителност са несъпоставими и има значителни различия в дейностите и 

времетраенето при проверките в УПИ и в земеделски територии. До имотите в регулация има 

осигурен достъп от уличното платно и не винаги е необходимо използването на автомобил, 

ангажират се само отговорните за целта длъжностни лица. За установяване на фактическата 

обстановка в земеделска земя винаги е необходимо придвижването/транспортирането  на 

длъжностните лица с автомобил (вкл. високопроходим), като в редица случаи до имотите няма 

полски път и придвижването се осъществява пеш, през пресечен терен, което допълнително 

удължава времето на проверката. Причината за допълнението е и частично покриване на 

разходите, които Общинска администрация има по поддръжка на автомобилите, с които се 

извършват проверките на терен. Видно от описаното, реалния разход за изготвянето на тези 

документи и разходите по транспорт, превишават предложените такси по чл. 41,ал.3. С 

актуализирането на цените за издаване на тези документи и извършваните услуги, чл. 41, ал. 

3 придобива следния вид:  

 

7.1. Т.1 се променя и придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.3, т.1 За измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън 

горски територии с общинска марка преди транспортиране - 5 лв./куб. м., но не по-малко 

от 10 лв.” 

 



 

7.2.  В т.2 - за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

извън горски територии - 1.00 лв. - таксата да се промени  на  10.00 лв., като чл.41, ал.3, т.2 

придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.3, т.2 за издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горски територии - 10.00 лв.” 

 

7.3. В т.3 - за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 

1 дка. лозя в селскостопанските земи – 5.00 лв., да се измени,  като чл.41, ал.3, т.3 придобива 

следния нов вид: 

„Чл.41, ал.3, т.3 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 

дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи - 20 лева; 

 

7.4. Т.4 се променя и придобива следния вид:  
„Чл.41, ал.3, т.4 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване от 5 до 10 

дървета и от 1 до 5 дка лозя в селскостопански земи - 40 лева; 

 

7.5. Създава се нова точка 5, със следния текст:  

„Чл.41, ал.3, т.5 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 10 

дървета и над 5 дка лозя в селскостопански земи - 80 лева;“ 

 

7.6. Създава се нова точка 6, със следния текст: 

 „Чл. 41, ал.3, т.6 за издаване на разрешение за премахване и кастрене на 

дълготрайна дървесна и храстовидна растителност в урегулирани частни имоти и при 

ново строителство – 10 лв.” 

 

7.7. Създава се нова точка 7, със следния текст:  

„Услугите по т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 се предоставят в следните срокове:  

Т. 7а - обикновена – 30 дни; 

Т. 7б - бърза – 15 дни, като размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен 

размер; 

Т. 7в - Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден на срока.“ 

 

7.8. Създава се нова точка 8, със следния текст:  

„Дължимата такса за предоставяната услуга за издаване на разрешително по т. 3, т. 

4, т. 5 и т. 6 се заплаща при подаване на окомплектованите документи.“ 

 

7.9. Създава се нова точка 9, със следния текст: 

„Не се дължи такса за предоставяната услуга за издаване на разрешително по т. 3, т. 

4, т. 5 и т. 6 за имоти общинска собственост или такива стопанисвани от Община 

Първомай.“ 

 

7.10. Досегашната точка 5 става точка 10, като запазва своя текст. 

 



 

8. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

чл.41, ал.4. „За административно-технически услуги, се заплащат следните такси”, 

предложението е таксите да бъдат вдигнати и променени , със следните мотиви:  

Техническите услуги се извършват от едни и същи служители и ОЕСУТ, поради което са 

взети данни, свързани с издръжката на същите и целта на таксите, а именно осигуряване и 

покриване на разходите, но не и реализирането на приходи, които да представляват печалба за 

общината, ето защо се променя редът, по който се определят таксите в чл. 41, ал.4: 

8.1. В т.1 – за издаване на удостоверения за търпимост на строеж - 20.00 лв., се 

изменя, като придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.1 - за издаване на удостоверения за търпимост на строеж: 

1.1.за основно застрояване – 0,50 лв/м2; 

1.2.за допълващо застрояване – 0,30 лв/м2; 

1.3.таксите по т.1.1 и т.1.2 не може да са по-малко от 20лв.” 

 

8.2. В т.2 – за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части от сгради, 

жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност на строежа и други 

нотариални сделки, таксата от 40.00лв. – да се промени на 60.00лв., като чл.41, ал.4, т.2 

придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.2 - за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части 

от сгради, жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни 

проекти за извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност 

на строежа и други нотариални сделки - 60.00 лв.;” 

8.3. В т.6 – за издаване на разрешение за изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, таксата от 15.00лв. – да се промени на 26.00лв., 

като чл.41, ал.4, т.6 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.6 - за издаване на разрешение за изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ - 26.00 лв.;” 

8.4. В т.8 - съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ, таксата от 59.00лв. – 

да се промени на 100.00лв., като чл.41, ал.4, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.8 - съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ - 100.00 лв.;” 

 

8.5. В т.11 – вписване в регистъра на технически паспорт за строеж, таксата от 

5.00лв. – да се промени на 20.00лв., като чл.41, ал.4, т.11 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.11 - вписване в регистъра на технически паспорт за строеж - 20.00 

лв.;” 

8.6. В т.15 – за изготвяне на оценки по чл. 210 от ЗУТ, таксата от 10.00лв. – да се 

промени на 50.00лв., като чл.41, ал.4, т.15 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.15 - за изготвяне на оценки по чл. 210 от ЗУТ - 50.00 лв.;” 

9. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни 

услуги” чл.41, ал.7. „Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал. 4, т. 3, 

4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, бързи и 

експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за експресна – до 

1 ден, таксата се заплаща в троен размер.” се изменя и придобива следния вид  



 

 „Чл.41, ал.7 - Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал.4, т. 1, 

2, 3, 4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, 

бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за 

експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер.” 

 

9. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел VІІІ „Други местни такси, определени със 

закон” Чл.48, ал.1  „Други местни такси, определени със закон се заплащат за”, 

предложението е таксите да бъдат вдигнати и променени , със следните мотиви:  

Казаното по-горе важи и за таксите, които се събират по чл. 48, ал.1, т 5.1, т.6.2, т.6.3, 

т.6.4, т.6.5, т.6.6а, които също са свързани с проучване, труд, средства, често пъти проверки в 

архив и консумативи, като предложените цени покриват, но не изцяло разходите за труд и 

осигуровки, консумативи според вида на документа. Спрямо направените калкулации, 

реалния разход за изготвянето на тези документи превишава предложените такси цитирани 

по-горе, а именно:  

10.1. В т.5.1 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за 

жилищна сграда с височина до 10 м., таксата от 50.00лв. – да се промени на 1.00лв./кв.м. за 

РЗП, като чл.48, ал.1, т.5.1 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.1 - одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143, ал.2 от ЗУТ 

за жилищна сграда с височина до 10 м. - 1.00лв./кв.м. за РЗП;” 

10.2. В т.5.2 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за 

нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м., таксата от 70.00лв. – да се промени на 1.00лв/кв.м. за 

РЗП, като чл.48, ал.1, т.5.2 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.2 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м. - 1.00лв./кв.м. за РЗП;” 

10.3. В т.5.3 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за 

жилищна сграда с височина над 10 м., таксата от 70.00лв. – да се промени на 0.90лв/кв.м. за 

РЗП, като чл.48, ал.1, т.5.3 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.3 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за жилищна сграда с височина над 10 м. - 0.90лв./кв.м. за РЗП;” 

10.4. В т.5.4 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за 

нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м., таксата от 0.90лв/кв.м. – да се промени на 0.90лв/кв.м. 

за РЗП, като чл.48, ал.1, т.5.4 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.4 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м. - 0.90лв./кв.м. за РЗП;” 

10.5. В т.5.5 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за 

техническа инфраструктура:  

 · до 50 линейни метра /л.м./, сумата от 50.00 лв. - да се промени на 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – сумата от 50.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м. – да 

се промени на 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

 · над 500 л.м. – сумата от 275.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м. – да се 

промени на 325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.,  
като чл.48, ал.1, т.5.5 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.5 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за техническа инфраструктура:  

 · до 50 линейни метра /л.м./ - 100.00 лв.;  



 

 · от 50 до 500 л.м. – 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

  · над 500 л.м. –325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.” 

10.6. В т.6.1 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина до 10 м., таксата от 65.00 лв. – да се промени на 

1.30 лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.1 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.1 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина до 10 м. – 1.30 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

10.7. В т.6.2 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м., таксата от 91.00 лв. – да се промени на 

1.30 лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.2 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.2 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м. – 1.30 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

10.8. В т.6.3 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина над 10 м., таксата от 91.00 лв. – да се промени на 

1.17 лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.3 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.3 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина над 10 м. – 1.17 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

10.9. В т.6.4 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м., таксата от 1.17 лв./кв.м. – да се 

промени на 1.17 лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.4 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.4 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.– 1.17 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

10.10  В т.6.5 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ:  

 · до 50 линейни метра /л.м./, сумата от 65.00 лв. - да се промени на 100.00 лв.;  

 от 50 до 500 л.м. – сумата от 65.00 лв. + 0.65 лв./л.м. за разликата до 500 л.м. – да се 

промени на 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

 над 500 л.м. – сумата от 357.00 лв. + 0.39 лв./л.м. за разликата над 500 л.м. – да се 

промени на 325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.,  
 като чл.48, ал.1, т.6.5 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.5 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ:  

 · до 50 линейни метра /л.м./ - 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

  · над 500 л.м. –325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.” 

10.11.  В т.6.6а – одобряване на проекти по чл.156б, ал.2 и ал.3от ЗУТ, таксата 

от 20.00 лв./ – да се промени на 50.00 лв., като чл.48, ал.1, т.6а придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.4 - одобряване на проекти по чл.156б, ал.2 и ал.3от ЗУТ – 50.00 лв.”. 

 



 

11. В Глава Трета „Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6, ал. 

2 и ал.3 от ЗМДТ”  в чл.57 се създават следните нови услуги и цени,  както следва: 

 

Чл.57, т.23 връчване на физически и юридически лица на покани и други документи, 

издадени от частни съдебни изпълнители – 15лв. на документ.“ 

 

№ ВИД НА УСЛУГА Цена /в лева/ 

23. Връчване на физически и юридически лица на 

покани и други документи, издадени от частни 

съдебни изпълнители 

15 лв. на документ  

Забележка: Под документ 

се счита - Покана за 

доброволно изпълнение, 

обявление, уведомление и 

други по ЗЧСИ. 

 

 

2. Цели, които се поставят:  

 Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от наредбата с 

нормите на ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни актове.  

 Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране 

и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на 

общината.  

 Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги.  

 Увеличение на средствата на община Първомай за поддържане на общината и 

покриване на разходите, чрез оптимизиране на таксите и цените на услугите. 

 Увеличение на средствата за предоставяне на социални придобивки на населението 

на Община Първомай.  

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат необходими 

допълнителни финансови средства, тъй като услугите ще бъдат извършвани от длъжностни 

лица, определени от Кмета на Община Първомай и спрямо длъжностните характеристики на 

лицата, които извършват дадените услуги.  

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива. 

С приемането на настоящата Наредба ще бъде актуализирана нормативната база, отнасяща се 

до услугите, осъществявани от администрацията на Община Първомай; 

- Регламентиране на условията и реда за определяне , установяване, обезпечаване и 

събиране на местните такси и цените на услугите и правата, съобразно изискванията на закона 

и недопускане на противоречия и различия между законовата и подзаконовата нормативна 

уредба.  



 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за местно 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с 

разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. Проектът е съобразен с 

изискванията на основния нормативен акт – ЗМДТ и други закони, предвиждащи изискване и 

правомощия за събиране на цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община 

Първомай, както и тяхното предоставяне. 

 

 

I. Правни основания: чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове; чл. 28, ал. 1 и ал.2 

от Закона за нормативните актове; чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 

II. Принципи:  
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Първомай са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и 

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

услуги, предоставяни от община Първомай, за да бъде приведена в съответствие на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

община Първомай със законовите норми от по-висока степен, както и с новоприети нормативни 

документи, както и поради необходимостта от възстановяване на пълните разходи на общината 

по предоставянето на предвидените в Наредбата услуги, създаването на условия за разширяване 

на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. 

Принцип на обоснованост – Въвеждането на нови услуги и актуализирането на 

съществуващите ще допринесе за повишаване на приходната част на бюджета на община 

Първомай, респективно в глобален мащаб ще осигури повишаване на качеството на живот на 

гражданите на общината.    

Принципи на предвидимост и откритост – Проектът на Наредба за изменение и 

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

услуги, предоставяни от община Първомай с мотивите ще бъде публикуван на официалния сайт 

на община Първомай за становища и предложения от заинтересованите лица.  

Принцип на съгласуваност – Проектът на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай, ведно с мотивите, са е съгласувани със служителите на 

всички звена от Общинска администрация – Първомай, чиято дейност е свързана с прилагането 

на посочения нормативен акт. Проетът и мотивите към Наредбата са предоставени публично 

на заинтерсованите лица, чрез интернет страницата на Община Първомай, като ще бъдат взети 

предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения. 



 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предлаганата Наредба 

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

такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай не е в противоречие със закона. 

Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите 

на общинска администрация, както и от структурните звена на Община Първомай, при спазване 

на изискванията на наредбата.  

 

Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. 

 

 

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ  

Кмет на Община Първомай 

 

 

 

 


