НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение № 481/25.05.2017 г. на ОбС - Кюстендил)
§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се променя по следния начин:
„2. По време на официални празници и празници, организирани от община Кюстендил за
продажба на ден – 3,00 лв.
2. В т.3 текста „схема за разполагане на съоръжения“ се заменя със „схема за
поставяне на преместваеми обекти“;
3. В т. 4 „схема за разполагане на съоръжения“ се заменя със „схема за поставяне на
преместваеми обекти“.
§ 2. В Раздел IV „Такси за технически услуги“ чл. 47, ал. 1, т. 8 се правят следните
допълнения и изменения:
1. Буква „в“ се променя по следния начин:
„в) разрешение за строеж за преустройство, основен ремонт, реконструкция и въвеждане
на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради и постройки – 0,30 лв./ кв.м.
РЗП, но не по-малко от 20 лв. и не повече от 5 000 лв.“;
2. В б. „ж“ след думите „разрешение за строеж за съоръжения“ се добавя текста „и
елементи на техническата инфраструктура с изключение на тези по буква „е“.
§ 3. В Раздел V „Такси за административни услуги“, чл. 49, ал. 1, т. 11 се променя по
следния начин:
„11.1. За обработка на документи на лица, получили българско гражданство с Указ на
Президента на Република България – 100.00 лв. За първоначална адресна регистрация на
същите лица – 5.00 лв.
а) обикновена услуга за седем работни дни – 100 лв.
б) бърза услуга за три работни дни – 200 лв.“
11.2. За обработка на документи на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване
в Република България – 100.00 лв. За първоначална адресна регистрация на същите лица
– 5.00 лв.
б ) бърза услуга за три работни дни – 150 лв.
в ) експресна услуга за един работен ден – 200 лв.“
§ 4. В Приложение № 11 към чл. 60, ал.4 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Отменят се и се заличават: т. 3.2, т. 4, т.5.1, т.5.2., т. 5.2.1, т. 5.2.2., т. 9, т. 9.1., т.
9.2, т. 9.3, т. 10.1., т.10.2, т.23, т. 24 и т.25.
2. В т. 1, след думата заснемане, се добавя „дигитализиране”;
3. В т. 3 думата „кинокамера” се заменя с думите „цифрова камера”;
4. В т. 5.1.2. числото 0,50 се променя на 0,30;
5. В т. 8 текста „Заснемане от БНТ и други телевизии” се променя на „Заснемане на
рекламни видеофилми и видеоклипове”;

6. В текста на т. 10 се изменя както следва:
„Ползване на движими културни ценности от фонда на музея за проектиране и изработка
на етикети, печати, монограми, сувенири и други (с рекламна и търговска цел) – на
експонат - 50.00 – 300.00 лв.”;
7. Създава се нова т. 11а с текст:
„Извършване на експертна оценка (идентификация) на художествени творби, които не са
движима културна ценност – 5.00 лв. на един обект”;
8. Създава се нова т. 11б с текст:
„Изготвяне на справки за недвижими културни ценности (археологически и други) – 8.00
лв. на един обект”;
9. Създава се нова т. 11в с текст:
„Издаване на служебни бележки и удостоверения за статута на недвижими културни
ценности” – 5.00 лв.”;
10. В точки 12.1. , 12. 2 и 12. 3 числата „50”, „50-1500’ и „50-200” се заменят с думата
„по договор”;
11. В т. 18 след думата „специалисти“ се добавя думата „- на експонат”;
12. В т. 20.3 текста „- на ден на кв. м.” се променя на „на час на кв.м.” и числото 1,00
се променя на 3,00;
13. Създава се нова т.20.4. с текст
„ Ползване на открити площи в музея за сватбени тържества – 50.00 лв.“
14. Създава се нова т.21.7. с текст
„Входна такса за музейна работилница – 2.00 лв.”;
15. В т. 22.3 числото 25,00 се променя на 40,00 ;
16. В т. 22.4 числото 40,00 се променя на 80,00;
17. В т. 28 думите „паметници на културата” се променят на „движими културни
ценности”.
§ 5. В приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 в цени на услуги, предоставяни от
общинските отдели и общинските предприятия, се правят следните изменения и
допълнения:
1.Създава се нова т.33 със следния текст:
„33. Цени на услуги, ползвани от частни съдебни изпълнители при образувани
изпълнителни дела, чрез електронен достъп до портала за е-услуги за местни данъци и
такси:”
33.1. Справка за приети декларации - цена 1 лв.
33.2. Справка от електронно досие на физически и юридически лица – цена 2 лв.
33.3. Справка за наличие и липса на задължения на ДЗЛ – цена 0.50 лв.
Забележка: Услугите чрез електронен достъп до портала за е-услуги за местни данъци и
такси, могат да се ползват след предплатен абонамент на предварително заявен от
съдебния изпълнител брой справки.”
§ 6. В Приложение № 13 към чл. 60, ал.6 и чл. 62, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 буква „б“ се променя по следния начин:
„б) за преустройство, основен ремонт, реконструкция, делба, въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на съществуващи сгради и постройки“.
2. Към текста по т. 3 буква „д“ се добавя текста „и елементи на техническата
инфраструктура с изключение на тези по т. 3, буква „г“;
3. Текста в т. 8 става „Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните
изисквания към строежите от ОбЕСУТ (по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)”
4. Текста в т. 16 става „Произнасяне на ОбЕСУТ по друго искане на възложител“
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5. За т.17.1 се променя цената на услугата на 110 лв.
6. За т. 17.2 се променя цената на услугата на 200 лв.
7. Текста на т.23 се променя по следния начин:
„23. Одобряване на план за безопасност и здраве“ с цена 15.00 лв.
8. Създава се нова т.35 „Одобряване и съгласуване на допълнително копие от
определените в чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект“ с цена
15.00 лв.
9. Създава се нова т. 36 „Одобряване на план за управление на строителните
отпадъци“ с цена 15.00 лв.”
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