На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.08.2017 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен Предложения
могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И
ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
§1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:
1.Точка 1 се изменя и допълва както следва:
„1. За жилищни имоти - 1,05 на хиляда върху данъчната оценка в землището на гр.Сливен
и 1,80 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:
1.1. за жилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и
сметоизвозване- 0,42 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,40 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на
населените места, предназначени за обществено ползване
- 0,23 ‰;
1.2. за жилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за
сметосъбиране и сметоизвозване - 0,72 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,69
‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на
населените места, предназначени за обществено ползване
- 0,39 ‰.
2. Точка 2 се изменя и допълва, както следва:
„2. За нежилищни имоти – 1,50 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на
гр.Сливен и 2,35 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:
2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и
сметоизвозване - 0,60 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,58 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на
населените места, предназначени за обществено ползване - 0,32 ‰;
2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и
сметоизвозване - 0,94 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 0,90 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на
населените места, предназначени за обществено ползване - 0,51 ‰.“
3. Създава се нова точка 2а със следното съдържание:
„2а. За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно заповедта на кмета за определяне
границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, таксата се
определя според количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете за
съхранението им и кратността на сметоизвозване. За един контейнер тип „Бобър”, за една
година и при кратност на сметоизвозване на битовите отпадъци един път седмично, таксата
е 3834 лв. За имоти в райони, посочени в заповедта, с кратност на събиране по-голяма от
един път седмично, таксата се умножава по съответната кратност. Лицата, декларирали
ползването на съдове за количество на битовите отпадъци, заплащат и такса за почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените
места, предназначени за обществено ползване.
4. Създава се нова точка 2б със следното съдържание:
„2б. Деклариране:
1. За определяне на таксата за имотите на лицата според количеството на битовите
отпадъци, съобразно броя на съдовете и честота на сметоизвозването, в срок до 31
октомври на предходната година, лицата подават в общината декларация по образец в два
екземпляра.
2.В срок до 30 ноември общинската администрация и фирмата, изпълняваща договора за
сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените места, извършват проверка
на обявените и реално необходими съдове на лицата, подали декларация по т. 1.
3. В случаите на констатирани несъответствия по т.1., общинската администрация
уведомява съответните лица, които в едномесечен срок, но не по-късно от 31 декември на
предходната година, са задължени да отстранят констатираните нарушения. При
неизпълнение, лицата заплащат такса битови отпадъци в размера, определен по чл.16, ал.4,
т.1. и т.2.
4.Лицата, недекларирали ползване на съдове за количество на битовите отпадъци, заплащат
таксата определена по чл.16, ал.4, т.1 и т.2.“
5. Точка 3 се отменя.
§ 2. В чл. 16, ал. 5, в абзац 2, след думата „Декларацията“ се добавя, по образец,
утвърден от кмета на общината,“
§ 3. В чл. 47, ал. 2, след текста „Освобождават се”, се добавя думата „от”
§ 4. В чл.55 ал.1, се правят следните изменения
1. В т. 7, текстът се изменя по следния начин: „Удостоверение за адрес – 10,00 лв.“
2. Точка 10 се изменя така: „Разрешаване изработване на проект за ПУП, проект за
изменение на ПУП или комплексен проект за инвестиционна инициатива – 20,00 лв.“
3. Точка 11 се изменя по следния начин: „Разглеждане на проекти за устройствени
планове или изменения на устройствени планове от ОбЕСУТ:
а/ до 3 имота
35,00 лв.
б/ над 3 имота
50,00 лв.
в/ за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд
100,00 лв.
г/ за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии
100,00 лв.
д/ по взаимно съгласие
25,00 лв.“
4. В т.13 думите „10,00 лв.“ се заменят с „15,00 лв.“.
5. Точка 21 се изменя така:
„Разглеждане/съгласуване/ на комуникационно-транспортни проекти и проекти за
благоустрояване:

а/ за комуникационно-транспортни проекти
250,00 лв.
б/ за проекти за благоустрояване
75,00 лв“
6. В т.25 думите „15,00 лв.“ се заменят с „20,00 лв.“.
7. Точка 26 се изменя така:
„Издаване на удостоверения по чл.54а, ал.3 от ЗКИР и §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-0220-5/15.12.2016г. на МРРБ
20,00 лв.“
8. Точка 27 се изменя така:
„Осъществяване на контрол по време на строителството:
а/ Осъществяване на контрол при откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа
15,00 лв.
б/ Проверка за установяване съответствието на строеж с издадените строителни книжа
15,00 лв.“
9. Точка 28 се изменя така:
„Временно ползване на тротоари, свободни общински площи, както и части от улични
платна, във връзка със строителството:
а/ Първа зона гр.Сливен
1,50 лв. на кв.м за месец
б/ Втора и трета зони на гр.Сливен
1,30 лв. на кв.м за месец
в/ Четвърта и пета зони на гр.Сливен, селищните образувания, гр.Кермен и селата в
общината
0,90 лв. на кв.м за месец“
10. Точка 30 се изменя така:
„Констативен протокол за степен на завършеност на строеж:
а/ За обекти І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
70,00 лв.
б/ За обекти ІV-та категория
50,00 лв.
в/ За обекти V-та категория
30,00 лв.
г/ За обекти VІ-та категория
20,00 лв.
11. В т. 31 думите „чл.77, ал.3 от ЗУТ“ се заменят с „чл.8, ал.2, т.6 и ал.4 от Наредба
№1/30.07.2003 г. на МРРБ“.
12. В т.33 думите „20.00 лв.“ се заменят с 30,00 лв.
13. В т.34 думите „20.00 лв. се заменят с 30,00 лв.
14. В т.40 думите „10.00 лв.“ се заменят с 15,00 лв.
15. Създава се нова точка 62 със следния текст: ““За услуги в гробищните паркове се
заплаща цена както следва:
а) Изкопаване с багер на ново гробно място, спускане на ковчег, заравяне, оформяне и
аранжиране на гроб (поставяне на надгробен знак, цветя, венци, фенер за свещи) – 125 лв.
б) Ръчно изкопаване на ново гробно място, спускане на ковчег, заравяне и оформяне на
гроба ( поставяне на надгробен знак, цветя, венци, фенер за свещи) – 170 лв.
в) Полагане на кости в гробно място – 25 лв.
г) Изкопаване, полагане и заравяне на урна в стар гроб и урнов гроб – 36 лв.
д) Почистване на гробно място за погребение (клони, дървета, храсти) – 30 лв.
е) Отстраняване на бордюри, паметник, надгробни символи за извършване на погребение –
50 лв.
ж) Отстраняване на замазка с мозайка за извършване на погребение – 50 лв.
з) Отстраняване /преместване/ на покривна плоча за извършване на погребение – 40 лв.
и) Отстраняване на пейка за извършване на погребение – 20 лв. “
к) за влизане на превозни средства в гробищните паркове – 1 лв. за 1 час.“
16. В точка 74 се правят следните изменения и допълнения:
16.1. В т. 4.2., цифрата „580“ се заменя с цифрата „570“
16.2. Точка 4.3. се изменя по следния начин:
„4.3. Абонамент с карта“ за паркиране в „Синя зона“ без специално обозначено място:
- за един автомобил за един месец
80.00 лв.
- за един автомобил за шест месеца – 5 % отстъпка
456.00 лв.
- за един автомобил за една година – 10 % отстъпка
864.00 лв.
16.3. Създава се нова точка 4.6. със следното съдържание:
„4.6. Стикер за паркиране на електромобил
10.00 лв.“
16.4. Създава се нова точка 4.7. със следното съдържание:

„4.7. За издаване на дубликат на абонаментна карта/стикер

10.00 лв.

Преходни и заключителни разпоредби разпоредби
§ 5. Наредбата влиза в сила в тридневен срок от оповестяването й, с изключение на §1,
който влиза в сила от 01.01.2018 г.
§ 6 (1) За 2018 година, декларацията по чл.16, ал.4, т.2а.1, се подава до 30.11.2017 г.
(2) Проверка по чл.16, ал.4, т.2а.2. на подадените за 2018 г. декларации, се извършва в срок
до 29.12.2017 г.
(3) Отстраняване на несъответствия по чл.16, ал.4, т.2а.3., във връзка с подадените за 2018 г.
декларации, се извършва в срок до 31.01.2018 г.

