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                                ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
 

 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 

                    Д О К Л А Д  
 

         от Йордан Йорданов –  Кмет на Община Елин Пелин 

 

 
 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол №3 от 22.12.2011г., Решение 

№175/23.02.12г.; Решение № 213/29.03.2012г.; Решение № 265/31.05.2012г. всички на 

ОбС; изм., съгласно Решение № 472/12г. на АССО по д.№ 800/11г., Решение № 463/13г. 

на ВАС по д. №11251/12г., Решение №571/112г. на АССО по д.№175/12г. и Решение 

№6130/13г. на ВАС по д.№11632/12г. 

 

 
         УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
С настоящият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

на Община Елин Пелин се предвижда изменение и допълнение основно на част от 

текстовете от Глава втора раздел ІV „Такси за технически услуги“, както и прецезиране на 

някой  текстове от действащата към момента Наредба, с което се внася по-голяма яснота 

без да се променя тяхната същност и размер на таксите. 



гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1,  
тел: 0725/ 60 220, факс 0725/ 60 200 

www.elinpelin.org 

 

 

  Предложенията за изменение на Наредбата са свързани с последователната 

политика на Общината по разширяване обхвата на предоставяните услуги и подобряване 

на тяхното качество.  

Предлаганите промени касаят актуализиране на техническите услуги съобразно 

нормативните изисквания, както и включване на нови технически услуги, които и към 

момента се извършват от Общинската администрация  /основно свързани със Закона за  

устройство на територията/, но същите не са били предмет на подробна  регламентация  

в действащата Наредба. В тази връзка с Проекта се предвижда: 

- Промяна в сроковете за предоставяне на някой видове технически услуги в 

съответствие с измененията на Закона за устройство на територията; 

- Въвеждане на различни такси за издаване на разрешение за строеж и 

одобряване на проектна документация в зависимост от различното предназначение на 

сградите. В действащата към момента Наредба таксите за издаване на разрешение за 

строеж и одобряване на проектна документация се определят в зависимост от 

функционалният тип на населеното място. В тази връзка е завишен размера на таксите за 

издаване на разрешение за строеж и одобряване на проектна документация за сгради за 

обществено обслужване, производствени, складови и др. Размера на таксите за издаване 

на разрешение за строеж и одобряване на проектна документация за индивидуално 

жилищно застрояване, за строежи на допълващо застрояване и др. се запазва.  

Предлаганият нов размер на таксите е съобразен с принципите за възстановяване 

на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за 

разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество както и постигане 

на по-голяма справедливост и социален ефект при определяне и заплащане на местните 

такси.  

 

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от 

ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, ОбС – 

Елин Пелин, предлагам Общински съвет – Елин Пелин да вземе следното решение:  

 

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, 

проведено на 16.12.2010г., както следва:  

 

§1. В чл. 33, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

  1. Алинея 1 се изменя така: 

  „(1) Размерът на таксите за технически услуги които Общината предоставя са 

отразени в Приложение № 1 - Такси за извършване на технически услуги, към настоящата 

наредба за следните услуги:“; 

2. Точка 7.1.1.5 се изменя така:  
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„ т.7.1.1.5 За производствени и складови сгради“; 

3. Точка 7.1.1.6 се изменя така: 

„ т. 7.1.1.6 за преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“;  

4. Създава се нова точка 7.1.1.7 със следното съдържание:  

„ т.7.1.1.7 За линейни инфраструктурни обекти“; 

5. Точка 7.1.2.1 се изменя така: 
„ т.7.1.2.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

6. Точка 7.1.2.2 се изменя така: 
„ т.7.1.2.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

7. Точка 7.1.2.3 се изменя така: 
„ т.7.1.2.3 За производствени и складови сгради“; 

8. Точка 7.1.2.4 се изменя така: 
„ т.7.1.2.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

9. Точка 7.1.3.1 се изменя така: 
„ т.7.1.3.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

10. Точка 7.1.3.2 се изменя така: 
„ т.7.1.3.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

11. Точка 7.1.3.3 се изменя така: 
„ т.7.1.3.3 За производствени и складови сгради“; 

12. Точка 7.1.3.4 се изменя така: 
„ т.7.1.3.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

13. Точка 7.1.4.1 се изменя така: 
„ т.7.1.4.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

14. Точка 7.1.4.2 се изменя така: 
„ т.7.1.4.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

15. Точка 7.1.4.3 се изменя така: 
„ т.7.1.4.3 За производствени и складови сгради“; 

16. Точка 7.1.4.4 се изменя така: 
„ т.7.1.4.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

17. Точка 7.1.5.1 се изменя така: 
„ т.7.1.5.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

18. Точка 7.1.5.2 се изменя така: 
„ т.7.1.5.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

19. Точка 7.1.5.3 се изменя така: 
„ т.7.1.5.3 За производствени и складови сгради“; 

20. Точка 7.1.5.4 се изменя така: 
„ т.7.1.5.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

21. Точка 7.1.6.1 се изменя така: 
„ т.7.1.6.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 



гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1,  
тел: 0725/ 60 220, факс 0725/ 60 200 

www.elinpelin.org 

 

 

22. Точка 7.1.6.2 се изменя така: 
„ т.7.1.6.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

23. Точка 7.1.6.3 се изменя така: 
„ т.7.1.6.3 За производствени и складови сгради“; 

24. Точка 7.1.6.4 се изменя така: 
„ т.7.1.6.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

25. Точка 7.1.7.1 се изменя така: 
„ т.7.1.7.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

26. Точка 7.1.7.2 се изменя така: 
„ т.7.1.7.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

27. Точка 7.1.7.3 се изменя така: 
„ т.7.1.7.3 За производствени и складови сгради“; 

28. Точка 7.1.7.4 се изменя така: 
„ т.7.1.7.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

29. Точка 7.1.8.1 се изменя така: 
„ т.7.1.8.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

30. Точка 7.1.8.2 се изменя така: 
„ т.7.1.8.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

31. Точка 7.1.8.3 се изменя така: 
„ т.7.1.8.3 За производствени и складови сгради“; 

32. Точка 7.1.8.4 се изменя така: 
„ т.7.1.8.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

33. Точка 7.1.9.1 се изменя така: 
„ т.7.1.9.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

34. Точка 7.1.9.3 се изменя така: 
„ т.7.1.9.3 За производствени и складови сгради“; 

35. Точка 7.1.9.4 се изменя така: 
„ т.7.1.9.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

36. Създава се нова точка 7.1.9.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.9.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

37. Точка 7.1.10.1 се изменя така: 
„ т.7.1.10.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

38. Точка 7.1.10.3 се изменя така: 
„ т.7.1.10.3 За производствени и складови сгради“; 

39. Точка 7.1.10.4 се изменя така: 
„ т.7.1.10.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

40. Създава се нова точка 7.1.10.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.10.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

41. Точка 7.1.11.1 се изменя така: 
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„ т.7.1.11.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

42. Точка 7.1.11.3 се изменя така: 
„ т.7.1.11.3 За производствени и складови сгради“; 

43. Точка 7.1.11.4 се изменя така: 
„ т.7.1.11.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

44. Създава се нова точка 7.1.11.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.11.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

45. Точка 7.1.12 се отменя; 

46. Точка 7.1.13 се отменя; 

47. Точка 7.1.14 се отменя; 

48. Точка 7.2 се изменя така: 
„т.7.2 Издаване на разрешение за строеж за съоръж. на техн. инфраструктура (трафопост, 

помп. и GSM станции и др.обемни обекти)“; 

49. Точка 8.1 се изменя така: 
„ т.8.1 За жилищни, вилни сгради и сгради за допълващо застрояване “; 

50. Точка 8.2 се изменя така: 
„ т.8.2 За производствени и складови сгради“; 

51. Точка 8.3 се изменя така: 
„ т.8.3 За спорт, култура, общ. обсл. и др“; 

52. Точка 11.1 се изменя така: 
„ т.11.1 За жилищни, вилни и сгради на допълващо застрояване“; 

53. Точка 21 се изменя така: 
„ т. 21 Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 и пар.4, ал.1, т.4 от ПЗР на 

ЗКИР“;  

54. Точка 31 се изменя така:  

„ т. 31 Процедура за одобряване на ПУП (ПЗ, ПРЗ, ПП) за имоти в извън 

урбанизирани територии“; 

55. Създава се нова точка 32 със следното съдържание:  

„ т. 32 Процедура за одобряване на ИПР по пар. 8 от ПР на ЗУТ“; 

56. Създава се нова точка 33 със следното съдържание:  

„ т. 33 Процедура по чл. 13а от ППЗСПЗЗ на помощен план“; 

57. Създава се нова точка 34 със следното съдържание:  

„ т. 34 Процедура по пар. 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на план на 

новообразуваните имоти“;  

§2. В Приложение № 3 - За извършване на други административно-технически услуги 

от отдел „ОСГЕ”, към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на Община Елин Пелин, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 
„т.1 Заверка на молба декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена 

проверка“; 

2. Точка 8 се изменя така: 
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„т.8 Издаване на удостоверение за отписване /деактуване/ от регистрите за имоти 

частна общинска собственост“; 

3. Точка 10 се изменя така:  

„т.10 Издаване на удостоверение за жилищно спестовен влог по ЗУЖВГМЖСВ“   

4. Точка 12 се изменя така:  

„т.12 Изготвяне на преписка за изплащане на левова компенсация на титулярите на 

жилищно спестовни влогове по ЗУЖВГМЖСВ“; 

5. Точка 14 се изменя така:    

„т.14 Заповед за отписване на недвижими имоти от регистрите на имоти частна 

общинска собственост“ 
6. Точка 17 се изменя така:  
„т.17  Издаване на удостоверение за притежавани земеделски земи от емлячния 

регистър“; 
7. Точка 19 се отменя; 
8. Точка 23 се отменя; 
9. Точка 25 се отменя; 
10. Точка 26 се отменя;  
§3. Създава се нов чл. 22а със следното съдържание:  

„чл. 22а За поставяне на рекламно информационни елементи върху имоти и 

съоръжения общинска собственост се събира годишна такса в размер на 500 лева на 

квадратен метър рекламна площ.    

§4. §2 от Допълнителните разпоредби се изменя така:  

„§2 Зоните по чл. 22, ал.4 се определят както следва:“ 

 

Приложение: 

1. Приложение №1 – Такси за извършване на технически услуги, към чл.33, ал.1 от  

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

територията на Община Елин Пелин. 

2. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

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

на Община Елин Пелин. 

   
Изг.  

 

В. Тасева – Гл. архитект на Община  Елин Пелин 

 

Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
 

/Йордан Йорданов/ 
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                                  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  
 

(Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 
 
 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Определянето на размера на местните такси, които се събират от общинската 

администрация и постъпват като приходи в бюджета на общината, съгласно чл.141, ал.4 

от Конституцията на Република България /КРБ/, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ спада в прерогативите на 

Общинският съвет. С оглед горното и в изпълнение на разпоредбата на чл.9 от ЗМДТ 

Общински съвет – Елин Пелин е приел Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин. В чл.11 от 

Наредбата „Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по 

реда на тяхното приемане“.   

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин се предвижда изменение и допълнение основно на част от текстовете от Глава 

втора раздел ІV „Такси за технически услуги“, както и прецезиране на някой  текстове от 

действащата към момента Наредба, с което се внася по-голяма яснота без да се променя 

тяхната същност и размер на таксите. 

  Предложенията за изменение на Наредбата са свързани с последователната 

политика на Общината по разширяване обхвата на предоставяните услуги и подобряване 

на тяхното качество.  

Предлаганите промени касаят актуализиране на техническите услуги съобразно 

нормативните изисквания, както и включване на нови технически услуги, които и към 

момента се извършват от Общинската администрация  /основно свързани със Закона за  
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устройство на територията/, но същите не са били предмет на подробна  регламентация  

в действащата Наредба. В тази връзка с Проекта се предвижда: 

- Промяна в сроковете за предоставяне на някой видове технически услуги в 

съответствие с измененията на Закона за устройство на територията; 

- Въвеждане на различни такси за издаване на разрешение за строеж и 

одобряване на проектна документация в зависимост от различното предназначение на 

сградите. В действащата към момента Наредба таксите за издаване на разрешение за 

строеж и одобряване на проектна документация се определят в зависимост от 

функционалният тип на населеното място. В тази връзка е завишен размера на таксите за 

издаване на разрешение за строеж и одобряване на проектна документация за сгради за 

обществено обслужване, производствени, складови и др. Размера на таксите за издаване 

на разрешение за строеж и одобряване на проектна документация за индивидуално 

жилищно застрояване, за строежи на допълващо застрояване и др. се запазва.  

Предлаганият нов размер на таксите е съобразен с принципите за възстановяване 

на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за 

разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество както и постигане 

на по-голяма справедливост и социален ефект при определяне и заплащане на местните 

такси.  

 

ІІ. Цели които се поставят: 

   Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с нормативните изисквания регламентиращи 

техническите услуги.  

-   реализиране на нов начин за заплащането на някои такси;  

- справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от 

Общината; 

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането. 

  Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги; 

- повишаване на качеството на предлаганите услуги; 

-  повишаване на приходите от определените такси на услугите. 
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V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на 

Европейския съюз. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В тази 

връзка Проектът на Наредбата е съобразен с  чл. 3, т. 1 във вр. с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местното самоуправление. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

/Йордан Йорданов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Елин Пелин. Предложения по проекта 

могат да бъдат депозирани в Община Елин Пелин – Центъра за услуги и 

информация на гражданите, както и на e-mail: www.elinpelin.org. 

                                                                           


