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ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

ПРОЕКТ 

За приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и 

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

Летница.  

 

Мотиви:  

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия 

нормативен акт: 

Настоящото изменение и допълнение се налага във връзка със съобразяването на 

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

територията на Община Летница с разпоредбите на законови и подзаконови  нормативни 

актове и актуализация на цени и услуги. 

Наредбата  е приета в съответствие с делегацията на чл.9  от Закона за местните 

данъци и такси. По естеството си е нормативен административен акт по определението 

на чл.75, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, защото съдържа 

административно-правни норми, отнасящи се за неопределен и неограничен брой 

адресати и има многократно правно действие.  

В същия смисъл е и дефиницията на чл.1а от  Закона за нормативните актове. 

Чл. 1а.  Нормативният акт съдържа общи правила за  поведение, които се прилагат към 

индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или 

приема от компетентен държавен орган. 

Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение 

/ чл.8 ЗНА/. 

 Изработването на проект на нормативен акт  се извършва при зачитане  на 

принципите на необходимост, обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност , пропорционалсност и стабилност.  

 С оглед гореизложеното и с цел спазване императивните норми на закона, се налага 

изменение  и допълнение на Наредба   за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Летница. 

2. Цели, които се поставят: 

- Законосъобразност; 

- Целесъобразност; 

- Повишаване информираността на  гражданите;  

- Активизиране на дейностите  по контрол  за спазване на   Наредба   за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Летница. 
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Основна цел на предвижданите изменения в цитираната наредба е синхронизирането и 

привеждането и в съответствие с промените в действащото законодателство. По този 

начин се избягват противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, което от 

своя страна ще доведе до по-голяма ефективност в дейността на Община Летница. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 
Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба не предвижда 

изразходването на финансови средства при прилагането и от страна на община Летница.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива 

Очакванията от настоящите изменения на Наредбата за определянето и 

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

е точна и ясна регламентация на реда за организация, осъществяване и контрол при 

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

Община Летница. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложеният Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

Община Летница е разработен на основание чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 8 и чл. 9 

ЗМДТ и чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, които са в съответствие с Европейското 

законодателство.  
 

ПРОЕКТ 

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 Летница. 

 
Изменението се състои в следното: 
 

§1. В РАЗДЕЛ V Такси за технически услуги 

    Чл.43. (1)/пром. с Решение № 116/17. 12. 2012 г. на ОбС-Летница; (Изм. с Решение 

№ 340/31.08.2018 г.  на ОбС-Летница – т.1-7); Размерът на таксите и цените за 

технически услуги се определя както следва: 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ СРОК 

 

ТАКСА/лв. 

1. Издаване на скица за недвижим имот; 

 

7 

работни дни 

 

 

24.00 

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан 

начин на застрояване /виза за проектиране/; 

 

14 

работни дни 

 

 

30.00 

3. Презаверяване на скици , от издаването на 

които са изтекли 6 месеца; 

7 

работни дни 

 

 

15.00 

4. Издаване на удостоверение за факти и 

обстоятелства по териториално и селищно 

устройство и други  еквивалентни; 

 

7 

работни дни 

 

 

15.00 

 

 

5.  Заверяване на преписи от документи и на 

копия от планове и документация към тях; 

 

7 

работни дни 

 

 

15.00 

6. За издаване на разрешения за поставяне на 

временни съоръжения за търговия - маси, 

павилиони, кабини и други; 

 

7 

работни дни 

 

 

20.00 
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7. За издаване на разрешения за строеж, основен 

ремонт и преустройство на съществуващи сгради 

и помещения в тях; 

 

7 

работни дни 

 

 

30.00 

(Нова , приета с Решение № 230/26.06.2017г.  на 

ОбС-Летница); 

 

Т.8 Издаване  на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни елементи: 

8.1.Заявление  за издаване на  разрешение за 

поставяне на  рекламно-информационни  

елементи; 

 

8.2 Издаване на разрешение за поставяне на: 

а) Рекламно-информационни елементи по чл.57 

от ЗУТ на общински имот, еднократно  за срока 

на договора; 

б) Рекламно-информационни елементи по чл.57 

от ЗУТ на  частен имот ; 

 

8.3  Разрешение за поставяне на Рекламно-

информационни елементи по чл.57 от ЗУТ на 

общински имот  се издава  след заплащане на 

такса , съгласно  

Т А Р И Ф А  за таксите, които се заплащат по 

Наредба за организация, осъществяване и 

контрол на рекламната дейност и разполагане на 

информационно-указателни табели и обяви на 

територията на ОБЩИНА  ЛЕТНИЦА -             

/Приложение   към чл.43, ал.1, т.8.3 /  

 

 

 

срок 10 дни; 

 

 

 

 

срок 20 дни; 

 

 

срок 20 дни; 

 

 

 

 

 

  5,00 лв 

 

 

 

 

10,00 лв. 

 

 

10,00 лв. 

 

 

 

 

 

Се изменя и става: 
 

ТАКСИ, ЦЕНИ  И СРОКОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ: 

1. ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА: 

№ 

Уникале

н 
идентиф

икатор 

на 
адм.у-га 

Наименование на услугата 

Такса Цена Срок 

СТАРА НОВА СТАРА НОВА  

1 

 

 

 
 

 

 

2001 

Допускане (разрешаване) на изработване 

на подробен устройствен план 

  

15,00 лв. на 

бр. имот 

 
 

15,00 лв. на бр. 
имот 

 

 
 

 

14 раб.дни 

2 

2002 

 Издаване на скица и удостоверение ние 
относно имоти, подлежащи на 

възстановяване находящи се в границите 

на урбанизираните територии 
ППЗСПЗЗ чл.13, ал.4-7 

29.00 лв. / 

24.00  за 
скица и 5,00 

за 

удостоверен
ие 

29.00 лв. / 

24.00  за 
скица и 5,00 

за 

удостоверени
е 

  14 раб. дни 

3 

2005 

Еднократно право на прокарване през ОС 

  

  Обезщетение 

по чл. 210 от 
ЗУТ; • 

Еднократна 

такса: 
- За гр. 

Летница – 

  Обезщетение 

по чл. 210 от 
ЗУТ; • 

Еднократна 

такса: 
- За гр. Летница 

– 5,00 лв. /м. 

30 дни 



4 
 

5,00 лв. /м. 

- За селата          

- 3,00 лв./м. 
- Извън 

урбанизирани

те територии 
– 3,00лв./м. 

- За селата          

- 3,00 лв./м. 

- Извън 
урбанизираните 

територии – 

3,00лв./м. 

4 

2018 ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

5,00 20,00   
7 дни 

 

5 

2023 

Съгласуване на идейни инвестиционни 
проекти по чл.141, ал.1 от ЗУТ 

  

Придружени с 

комплексен 

доклад и 
оценка от 

лицензирана 

фирма/консул
тант 

• за 

жилищни 
сгради и 

гаражи- 0.80 

лв./кв.м РЗП; 
• за 

производстве

ни, 
селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 
услуги-0.80 

лв./кв.м РЗП; 

• за 
офиси и 

търговски 

обекти - 0.80 
лв./кв.м РЗП; 

• за 

обекти от 
техническата 

инфраструкту
ра 

(водопровод, 

канал, газ, ел. 
кабели)-0.80 

лв./м; 

2.С оценка 
съответствиет

о на  ОЕСУТ: 

• за 

жилищни 

сгради и 

гаражи-1.20 
лв./кв.м РЗП; 

• за 

производстве
ни, 

селскостопанс

ки сгради и 
сгради за 

услуги-1.20 

лв./кв.м РЗП; 
• за 

офиси и 

търговски 
обекти – 1.20 

лв./кв.м РЗП; 

• за 
обекти от 

техническата 

инфраструкту
ра и др. 

линейни 

обекти-1.20 
лв./м. 

3.Одобряване 

на частите на 
комплексен 

проект за 

инвестиционн
а инициатива 

по чл.150 от 

ЗУТ 
•

. Придружени с 

комплексен 

доклад и оценка 
от лицензирана 

фирма/консулта

нт или от 
ОЕСУТ 

• за 

жилищни 
сгради и 

гаражи; 

- до 
100 кв.м. площ - 

0,80 лв./кв.м 

- над 
100 кв.м. площ - 

80лв+0,70 

лв./кв.м. за 
разликата над 

100кв.м. 

• за 
производствени, 

селскостопанск

и сгради и 
сгради за 

услуги; 

- до 
500 кв.м. площ - 

0,60 лв./кв.м 
- над 

500 кв.м. площ - 

300лв.+0,30 
лв./кв.м. за 

разликата над 

500кв.м. 
• за 

офиси и 

търговски 

обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 

- до 
100 кв.м. площ - 

1,20 лв./кв.м 

- над 
100 кв.м. площ - 

120лв.+1,10 

лв./кв.м. за 
разликата над 

100кв.м. 

• за 
обекти от 

техническата 

инфраструктура 
(водопровод, 

канал, газ, ел. 

кабели) 
- на 

квадратен метър 

площ - 0,60 
лв./кв.м 

- на 

линеен метър - 
0,60 лв./л.м 

2. 

 Одоб
ряване на 

частите на 

комплексен 
проект за 

инвестиционна 

инициатива 
/КПИИ/ по чл. 

14 дни за 
проекти,  

придружени с 
доклад за 

съответствие 

от 
лицензирана 

фирма-

консултант.                   
• 30 дни за 

съгласуване и 

одобряване на 
инвестиционн

и проекти за 

оценка на 
съответствиет

о от ОЕСУТ 
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 уве

личение с 30 

% от цената 
по т.1 

4.Възстановяв

ане на 
строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 от 
ЗУТ 

• троен размер 

на цената по 
т.1 

150 от ЗУТ 

•

 увели
чение с 30 % от 

цената по т.1 

4.Възстановяван
е на строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 от 
ЗУТ 

• троен размер 

на цената по т.1 

6 

2041 За издаване на разрешения за строеж в 

поземлени имоти в горски територии без 
промяна на предназначението по чл.59, 

ал.2 от ЗУТ 

30,00 30,00   7 раб. дни 

7 

2043 

За издаване на заповед за учредяване право 

на прокарване на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през чужди имоти по 

чл.193, ал.3 от ЗУТ 

  

Обезщетение 

по чл. 210 от 
ЗУТ 

• Еднократна 

такса: 
-  За гр. 

Летница – 

5,00 лв. /м. 
- За селата          

- 3,00 лв./м. 

Обезщетение по 
чл. 210 от ЗУТ 

• Еднократна 

такса: 
- За гр. Летница 

– 5,00 лв. /м. 

-За селата          - 
3,00 лв./м. 

7 раб. дни 

8 
2082 Удостоверение за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 
15,00 15,00   7 раб. дни 

9 
2083 

 Издаване на виза за проектиране 
30,00  30,00   14 раб.дни 

10 
2084 

Издаване на удостоверение за търпимост 
15,00 15,00   7 раб. дни 

11 

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на 

новоизградени сгради в действащия 

кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, 
във връзка с чл.175 от ЗУТ 

15,00 15,00   
Законоустано

вения срок 

12 

2063 

Издаване на удостоверение за степен на 

завършеност на строеж 
15,00  15,00   7 раб.дни 

13 

2062 

 Регистриране и въвеждане строежите в 

експлоатация, издаване удостоверение за 

въвеждане в експлоатация за видовете 

строежи от IV и V категория 

  

50.00 лв. за 

строеж от V 
категория 

• 80.00 лв. за 

строеж от IV 

категория 

50.00 лв. за 

строеж от V 
категория 

• 80.00 лв. за 

строеж от IV 

категория 

7 раб.дни 

14 

2064 

За издаване на заповед за осигуряване на 

достъп в недвижими имоти 
по чл.194, ал.1 от ЗУТ 

  

5.00 лв./кв.м 
за гр. Летница 

• 3,00 лв./кв.м. 

за селата 

Фиксирана 

цена: 
За гр.Летница – 

30,00 лв.; 

За селата – 
20,00 лв. 

30 дни 

15 
2067 

Съгасуване на идеен инвестиционен 

проект 
  0,60 лв. л/м 0,60 лв. л/м 30 дни 

16 

2111 Заявление за изготвяне на справки на 

заинтересовани лица относно изменения 
на устройствените планове и схеми 

  5,00 5,00 7 раб.дни 

17 

2113 За презаверяване на разрешение за строеж, 

което е изгубило действието си поради 
изтичане на срока по чл.153, ал.3 и 4 от 

ЗУТ 

15,00 15,00   14 дни 

18 

2114 

За издаване на заповед за учредяване право 
на преминаване през чужди поземлени 

имоти 

  

• 5,00 лв./м2 

за Летница 
• 3,00 лв./м2 

за селата                                                                                                                                                        

5,00 лв./м2 за 

Летница 
• 3,00 лв./м2 за 

селата                                                                                                                                                        

30 дни 

19 

2115 

Искане за попълване /поправка/ на одобрен 

кадастрален /друг/ план 

5,00 5,00   30 дни 

20 

2116 Заявление за прокарване на временен път 

до урегулирани поземлени имоти,които 
имат лице по проектирани нови улици 

  

Изчисляема 

по реда на 
чл.210 от ЗУТ 

Фиксирана 

15,00 лв. 
14 дни 

21 

 

 
 

 

2117 
Заявление за одобряване на подробен 

устройствен план 

  

·      20,00лв. 

за всеки имот; 
40,00 лв. за 

обявяване в 

Държавен 
вестник;  

15.00 лв. за 

20,00лв. за 

всеки имот; 

40,00 лв. за 
обявяване в 

Държавен 

вестник 

    60 дни 
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обявяване в 

местен 

вестник 

22 

2023 

Съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти: 

   1.за жилищни сгради и гаражи: 

        - до 100 квадратни метра площ 

        - над 100 квадратни метра площ 
   

 2.за производствени, складови, 

селскостопански сгради и сгради за 
услуги: 

        - до 500 квадратни метра площ 

        - над 500 квадратни метра площ 
   

 3.за сгради за офиси и търговски обекти: 

        - до 100 квадратни метра площ 
        - над 100 квадратни метра площ 

 

  

1.Придружен

и с 

комплексен 

доклад и 

оценка от 

лицензирана 

фирма/консу

лтант 

•за жилищни 

сгради и 
гаражи- 0.80 

лв./кв.м РЗП; 

•за 
производстве

ни, 
селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 
услуги-0.80 

лв./кв.м РЗП; 

• за офиси и 
търговски 

обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 

• за обекти от 

техническата 

инфраструкту
ра 

(водопровод, 

канал, газ, ел. 
кабели)-0.80 

лв./м; 

2.С оценка 

съответствие

то на  

ОЕСУТ: 

• за жилищни 

сгради и 

гаражи-1.20 
лв./кв.м РЗП; 

• за 

производстве
ни, 

селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 

услуги-1.20 

лв./кв.м РЗП; 
• за офиси и 

търговски 

обекти – 1.20 
лв./кв.м РЗП; 

• за обекти от 

техническата 
инфраструкту

ра и др. 

линейни 
обекти-1.20 

лв./м. 

3.Одобряване 

на частите на 

комплексен 

проект за 

инвестицион

на 

инициатива 

по чл.150 от 

ЗУТ 

• увеличение с 

30 % от 

цената по т.1 

4.Възстановя

ване на 

строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 

от ЗУТ 

• троен размер 

на цената по 

1. Придружени 

с комплексен 

доклад и 

оценка от 

лицензирана 

фирма/консулт

ант или от 

ОЕСУТ 

•за жилищни 

сгради и 
гаражи; 

-до 100 кв.м. 

площ - 0,80 
лв./кв.м 

- над 100 кв.м. 
площ - 

80лв+0,70 

лв./кв.м. за 
разликата над 

100кв.м. 

•за 
производствени, 

селскостопанск

и сгради и 

сгради за 

услуги; 

- до 500 кв.м. 
площ - 0,60 

лв./кв.м 

- над 500 кв.м. 
площ - 

300лв.+0,30 

лв./кв.м. за 
разликата над 

500кв.м. 

• за офиси и 
търговски 

обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 
- до 100 кв.м. 

площ - 1,20 

лв./кв.м 
- над 100 кв.м. 

площ - 

120лв.+1,10 

лв./кв.м. за 

разликата над 

100кв.м. 
• за обекти от 

техническата 

инфраструктура 
(водопровод, 

канал, газ, ел. 

кабели) 
- на квадратен 

метър площ - 

0,60 лв./кв.м 
- на 

линеен метър - 

0,60 лв./л.м 

2. Одобряване 

на частите на 

комплексен 

проект за 

инвестиционна 

инициатива 

/КПИИ/ по чл. 

150 от ЗУТ 

• увеличение с 

30 % от цената 

по т.1 

3.Възстановява

не на 

строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 от 

ЗУТ 

• троен размер 

на цената по т.1 

30 раб.дни 
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т.1 

23 

 
 

 

 

2024 

За одобряване на проект- заснемане на 

извършен разрешен строеж, когато 
одобрените инвестиционни проекти cа 

изгубени чл.145, ал.5 от ЗУТ 

  

за жилищни 
сгради и 

гаражи- 2.40 

лв./кв.м РЗП;• 

за 

производстве

ни, 
селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 
услуги-2.40 

лв./кв.м РЗП; 

• за офиси и 
търговски 

обекти – 2.40 

лв./кв.м РЗП;  
• за обекти от 

техническата 

инфраструкту
ра 

(водопровод, 

канал, газ, ел. 
кабели)-2.40 

лв./м; 

за жилищни 
сгради и 

гаражи- 2.40 

лв./кв.м РЗП;• за 
производствени, 

селскостопанск

и сгради и 
сгради за 

услуги-2.40 

лв./кв.м РЗП; • 
за офиси и 

търговски 

обекти – 2.40 
лв./кв.м РЗП;  • 

за обекти от 

техническата 
инфраструктура 

(водопровод, 

канал, газ, ел. 
кабели)-2.40 

лв./м; 

14 дни – за 

проекти,  
придружени с 

доклад за 

съответствие 
от 

лицензирана 

фирма-
консултант; • 

30 дни за 

съгласуване и 
одобряване на 

инвестиционн

и проекти за 
оценка на 

съответствиет

о от ОЕСУТ 

24 

 

2026 
за приемане и удостоверяване предаването 
на екзекутивна документация  по чл. 175, 

ал.2 от ЗУТ 

5,00 15,00   7 раб. дни 

25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2054 

За съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

  

Цена /без 
ДДС/: 

1.Придружен

и с 
комплексен 

доклад и 

оценка от 
лицензирана 

фирма/консул

тант 
• за жилищни 

сгради и 

гаражи- 0.80 
лв./кв.м РЗП; 

• за 

производстве
ни, 

селскостопанс

ки сгради и 
сгради за 

услуги-0.800 

лв./кв.м РЗП; 
• за офиси и 

търговски 

обекти - 0.80 
лв./кв.м РЗП; 

• за обекти от 

техническата 
инфраструкту

ра 

(водопровод, 
канал, газ, ел. 

кабели)-0.80 

лв./м; 
2.С оценка 

съответствиет

о на  ОЕСУТ: 
• за 

жилищни 

сгради и 
гаражи-1.20 

лв./кв.м РЗП; 
• за 

производстве

ни, 
селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 
услуги-1.20 

лв./кв.м РЗП; 

• за 
офиси и 

1. Придружени 
с комплексен 

доклад и оценка 

от лицензирана 
фирма/консулта

нт или от 

ОЕСУТ 
• за жилищни 

сгради и 

гаражи; 
- до 

100 кв.м. площ - 

0,80 лв./кв.м 
- над 100 кв.м. 

площ - 

80лв+0,70 
лв./кв.м. за 

разликата над 

100кв.м. 
• за 

производствени, 

селскостопанск
и сгради и 

сгради за 

услуги; 
- до 500 кв.м. 

площ - 0,60 

лв./кв.м 
- над 500 кв.м. 

площ - 

300лв.+0,30 
лв./кв.м. за 

разликата над 

500кв.м. 
• за офиси и 

търговски 

обекти - 0.80 
лв./кв.м РЗП; 

- до 100 кв.м. 

площ - 1,20 
лв./кв.м 

- над 100 кв.м. 
площ - 

120лв.+1,10 

лв./кв.м. за 
разликата над 

100кв.м. 

• за обекти от 
техническата 

инфраструктура 

(водопровод, 
канал, газ, ел. 

30 дни 
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търговски 

обекти – 1.20 

лв./кв.м РЗП; 
• за 

обекти от 

техническата 
инфраструкту

ра и др. 

линейни 
обекти-1.20 

лв./м. 

3.Одобряване 
на частите на 

комплексен 

проект за 
инвестиционн

а инициатива 

по чл.150 от 
ЗУТ 

•

 уве
личение с 30 

% от цената 

по т.1 
4.Възстановяв

ане на 

строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 от 

ЗУТ 
• троен размер 

на цената по 

т.1 
 

кабели) 

- на 

квадратен метър 
площ - 0,60 

лв./кв.м 

- на 
линеен метър - 

0,60 лв./л.м 

2. Одобряване 
на частите на 

комплексен 

проект за 
инвестиционна 

инициатива 

/КПИИ/ по чл. 
150 от ЗУТ 

• увеличение с 

30 % от цената 
по т.1 

4.Възстановяван

е на строителни 
книжа по 

чл.145, ал.5 от 

ЗУТ 
• троен 

размер на 

цената по т.1 

26 

2055 

За одобряване на инвестиционен проект за 

съдебна делба с ЕСУТ по чл.203 от ЗУТ 

  

1.1.за 

жилищни 
сгради и 

гаражи- 0.80 

лв./кв.м РЗП; 
1.2.за 

производстве

ни, 
селскостопанс

ки сгради и 

сгради за 
услуги-0.80 

лв./кв.м РЗП; 

1.3.за офиси и 

търговски 

обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 
1.4.за обекти 

от 

техническата 
инфраструкту

ра 

(водопровод, 
канал, газ, ел. 

кабели)-0.80 

лв./м; 
 

2.1. за 

жилищни 
сгради и 

гаражи-1.20 
лв./кв.м РЗП; 

2.2.за 

производстве

ни, 

селскостопанс

ки сгради и 
сгради за 

услуги-1.20 

лв./кв.м РЗП; 
2.3.за офиси и 

търговски 

обекти – 1.20 
лв./кв.м РЗП; 

2.4.за обекти 

от 
техническата 

инфраструкту

1. Придружени 

с комплексен 
доклад и оценка 

от лицензирана 

фирма/консулта
нт или от 

ОЕСУТ 

• за 
жилищни 

сгради и 

гаражи; 
- до 100 кв.м. 

площ - 0,80 

лв./кв.м 

- над 100 кв.м. 

площ - 

80лв+0,70 
лв./кв.м. за 

разликата над 

100кв.м. 
• за 

производствени, 

селскостопанск
и сгради и 

сгради за 

услуги; 
- до 500 кв.м. 

площ - 0,60 

лв./кв.м 
- над 500 кв.м. 

площ - 
300лв.+0,30 

лв./кв.м. за 

разликата над 

500кв.м. 

• за офиси и 

търговски 
обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 

- до 100 кв.м. 
площ - 1,20 

лв./кв.м 

- над 100 кв.м. 
площ - 

120лв.+1,10 

лв./кв.м. за 
разликата над 

100кв.м. 

14/30 
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ра и др. 

линейни 

обекти-1.20 
лв./м. 

 

• за обекти от 

техническата 

инфраструктура 
(водопровод, 

канал, газ, ел. 

кабели) 
- на квадратен 

метър площ - 

0,60 лв./кв.м 
- на линеен 

метър - 0,60 

лв./л.м 
2. Одобряване 

на частите на 

комплексен 
проект за 

инвестиционна 

инициатива 
/КПИИ/ по чл. 

150 от ЗУТ 

• увеличение с 
30 % от цената 

по т.1 

4.Възстановяван
е на строителни 

книжа по 

чл.145, ал.5 от 

ЗУТ 

• троен размер 

на цената по т.1 

27 
2060 Издаване на разрешение за изработване на 

подробен устройствен план 
  

15,00 за всеки 

имот 
15,00  14 раб.дни 

28 

2061 За допускане на изменения в одобрен 

инвестиционен проект 
по чл.154, ал.1 и 5 от ЗУТ 

  
15,00 за всеки 

имот 
15,00 7 раб. дни 

29 
2112 

Издаване на разрешение за строеж 
30,00 лв. 30,00   14 раб.дни 

30 

 

1990 
Заверка на протокол при определяне на 

строителна линия и ниво на строеж и 

откриване на строителна площадка  

15,00 лв. 15,00 лв.   7 раб. дни 

31 

 
 

1991 

издаване на удостоверение, че обособените 
дялове или части отговарят на одобрени за 

това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба по чл.202 
от ЗУТ 

5,00 5,00   7 раб. дни 

32 

1989 Издаване на разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти: по чл.56 от ЗУТ 

 

 

20,00 

 

20,00 лв. 

  

7 раб. дни 

33 

 

2130 

За издаване на разрешение за строеж без 

одобряване на инвестиционни проекти 

чл.148, ал.2, чл.147, ал.1 и чл. 153 от ЗУТ 

30,00 30,00   7 раб.  дни 

34 

 

 

2096 

Освидетелстване на сгради и издаване на 

заповед за премахване /поправяне или 

заздравяване/ на строежи, негодни за 
използване или застрашени от 

самосрутване 

безплатно 15,00   30 дни 

35 

 
 

2097 

Искане за проверка за спазване на 
определената линия на застрояване, 

заснемане и нанасяне на мрежи  и 

съоръжения на мрежи  на техническата 
инфраструктура чл.74 от ЗУТ 

5,00 лв. 15,00   7 раб. дни 

36 

 

 

2098 

Заявление за проверка за установяване на 

съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният 
устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването 

5,00 15,00   14,дни 
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37 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2025 

Допускане(разрешаване) изработването на 

комплексен проект за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ 

  

за жилища и 

гаражи – 1.04 

лв/кв.м. за 
производстве

ни, 

селскостопанс
ки сгради и 

сгради за 

услуги – 1.04 
лв./кв.м.  / за 

офиси и 

търговски 
обекти - 1.04 

лв./кв.м.  за 

обекти от 
техническата 

инфраструкту

ра и други 
линейни 

обекти – 1,04 

лв./кв.м. 

за жилища и 

гаражи – 1.04 

лв/кв.м. за 
производствени, 

селскостопанск

и сгради и 
сгради за услуги 

– 1.04 лв./кв.м.  

/ за офиси и 
търговски 

обекти - 1.04 

лв./кв.м.  за 
обекти от 

техническата 

инфраструктура 
и други 

линейни обекти 

– 1,04 лв./кв.м. 

30 дни 

38 

2027 Издаване на скица за недвижим имот 24,00 лв. 24,00   14.дни 

39 

 

1995  Представяне и вписване в регистър на 
технически паспорт на сграда/строеж 

15,00 15,00   7 раб.дни 

40 

 

2517 
Заверяване на преписи от документи и на 

копия от планове и документацията към 

тях 

15,00 15,00   7 раб.дни 

41 

 
2518 ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на влязъл в 

сила план на новообразуваните имоти 
ново 

10,00 лв за 

имот 
  90 дни 

42 

 

2519 Заявление за издаване на заверен препис от 
решение на Общински експертен съвет 

5,00 5,00   7 дни 

43 

 
2667 

За одобряване на План за управление на 
строителни отпадъци и План за 

Безопасност и здраве 

0,00 30,00   14 дни 

44 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2879 

Промяна на предназначението на сгради по 
чл.38,ал.3,4 и 5 от ЗУТ 

   

1. Придружени 

с комплексен 
доклад и оценка 

от лицензирана 

фирма/консулта
нт или от 

ОЕСУТ 

• за 
жилищни 

сгради и 

гаражи; 
- до 

100 кв.м. площ - 

0,80 лв./кв.м 
- над 100 кв.м. 

площ - 

80лв+0,70 
лв./кв.м. за 

разликата над 
100кв.м. 

• за 

производствени, 
селскостопанск

и сгради и 

сгради за 
услуги; 

- до 500 кв.м. 

площ - 0,60 
лв./кв.м 

- над 500 кв.м. 

площ - 
300лв.+0,30 

лв./кв.м. за 

разликата над 
500кв.м. 

• за офиси и 

търговски 
обекти - 0.80 

лв./кв.м РЗП; 

- до 100 кв.м. 
площ - 1,20 

30 дни 
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2. ПО  КАДАСТЪРА: 

№ 

Уника

лен 

иденти
фикато

р на 

адм.у-
га 

Наименование на услугата 

Такса 

 

 
Цена 

Срок 

Стара  нова 
стара нова 

1 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 5,00 5,00   7 раб. дни 

2 
2118 Заявление за  вписване на сдруженията на собствениците в 

общинския регистър 
5,00 5,00   14 дни 

3 
2119 

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство 
15,00 лв. 15,00   7 раб. дни 

4 
2120 

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 

безплатн

о 
5,00   7 раб.дни 

 

лв./кв.м 

- над 100 кв.м. 

площ - 
120лв.+1,10 

лв./кв.м. за 

разликата над 
100кв.м. 

• за обекти от 

техническата 
инфраструктура 

(водопровод, 

канал, газ, ел. 
кабели) 

- на квадратен 

метър площ - 
0,60 лв./кв.м 

- на линеен 

метър - 0,60 
лв./л.м 

2. Одобряване 

на частите на 
комплексен 

проект за 

инвестиционна 
инициатива 

/КПИИ/ по чл. 

150 от ЗУТ 

• увеличение с 

30 % от цената 

по т.1 
4.Възстановяван

е на строителни 

книжа по 
чл.145, ал.5 от 

ЗУТ 

• троен размер 
на цената по т.1 

45 

 

 
3179 

Заявление за издаване на разрешение за 

промяна предназначението на сгради  или 
на самостоятелни обекти в сгради без 

извършването на строителни и монтажни 

дейности 

ново 30,00   30 дни 

46 

 

 

1495/1 
 Заявление за допускане изменение на 

действащ ОУП – по чл.134 от ЗУТ 
 

20,00   за 

всеки имот 

при 
допускане; 

 

  
Законоустано

вения срок 

47 

 

 
 

 

1495/2 

Заявление за одобряване Изменение на 

действащ ОУП 
 

При 

одобряване -
·      20,00лв. 

за всеки имот; 

40,00 лв. за 
обявяване в 

Държавен 

вестник   

  
Законоустано

вения срок 
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3. ПО ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

№ 

 

Наименование на услугата 

Такса 

Цена 

 

 Срок 

стара нова стара нова 

1 

1988 Издаване на удостоверение за отписан 

(деактуван)  или за възстановен 

общински имот 

 5,00   14 дни 

2 

 

 

2022 

 Заявление за справка относно 

разпределение на идеални части от 

общите части на сгради с етажна 
собственост 

 5,00   
7 

раб.дни 

3 

 

2078 

 Заявление за издаване на 

удостоверение за имот, че не е актуван 

като общинска собственост 

15,00 15,00   
7 

раб.дни 

4 

 

 

 
2081 

 Издаване на удостоверение относно 

собствеността на недвижими имоти /за 

наличие или липса на съставен акт за 
общинска собственост 

(обстоятелствена проверка) 

(На основание Закона за общинската 
собственост - чл. 62, ал.4, във връзка с 

Гражданскопроцесуалния кодекс – чл. 

587) 

 15,00   
7 

раб.дни 

5 

 
 

2095 

 Заявление за справки по актовите 
книги и издаване на заверени копия от 

документи относно общинска 
собственост 

5,00 5,00   
7 

раб.дни 

6 

 

2105 

по чл.45а, ал.1. ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на 

жилищни         нужди и за настаняване 
под наем в общински жилища 

безплатно безплатно   
14 раб. 

дни 

7 

2878  За обработване на заявление-

декларация за обстоятелствена 
проверка 

ново 15,00   
7 

раб.дни 

 

4. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

№ ПО 

РЕД 

№ НА 

АДМ. 

УСЛ

УГА 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМ. УСЛУГА ТАКСА ЦЕНА СРОК ЗА 

ПРЕДО 

СТАВЯНЕ 
СТАРА НОВА СТАРА НОВА 

1 1996 Заявление за издаване на разрешение за 

отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 

дка 

5,00 5,00   законоуста- 

новения 

2 2068 Заявление за издаване на превозен билет за 

транспортиране на добита дървесина извън 

горските територии 

 5,00   законоуста- 

новения  

 

5..РЕКЛАМА 

1 2100 Издаване на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни табели 

5,00 лв.  

При 

подаване на 

заявление; 

20,00 лв. за 

издаване на 

разрешение; 

20.00 

лв/кв.м. без 

ДДС при 

сключване 

на договор, 

когато 

мястото е 

общинска 

собственост 

5,00 лв.  

При 

подаване на 

заявление; 

20,00 лв. за 

издаване на 

разрешение; 

20.00 

лв/кв.м. без 

ДДС при 

сключване 

на договор, 

когато 

мястото е 

общинска 

собственост 

  20 дни 
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6.СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ 

1 2006 Измерване, кубиране и маркиране на 

дървесина, добита извън горския фонд 

5,00 5,00   30 дни 

2 2010 Разрешение за ползване на плувен басейн 15,00 15,00   14 дни 

3 2086 Заявление за издаване на разрешение за 

отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 

дка лозя в селскостопанските земи 

5,00 5,00   14 дни 

 

 

II.  В Чл.63. /доп. с Решение № 71/ 28. 05. 2008 г., доп. . с решение № 156/30.01.2009 г., 

доп. с решение № 212/27. 04. 2009 г, доп с решение № 234/31. 07. 2009 г., доп. с 

решение № 325/25. 05. 2010 г. пром. с решение № 359/ 28. 09. 2010 г.; пром. с решение 

№ 361/22. 10. 2010 г. доп.. с решение № 385/31.01.2011 г.;доп. с решение № 424/ 29. 04. 

2011 г. на Общински съвет-Летница, доп. с Решение № 26/ 25. 01. 2012 г. на ОбС-

Летница.; пром. с Решение № 116/ 17. 12. 2012 г. на ОбС-Летница, доп. с Решение № 

242/29.01.2014 г.; пром. с Решение №359/11.02.2015 г. на ОбС-Летница; изм. и доп. с 

Решение № 388/28.04.2015 г. на ОбС-Летница/;  изм. и доп. с Решение № 88/26.05.2016 

г.; изм. и доп. с Решение № 319/25.05.2018г. на ОбС-Летница ;  Изм. с Решение № 

340/31.08.2018 г.  на ОбС-Летница – т.1-16); (Изм. и доп. с Решение № 138/29.01.2021г., 

Протокол № 17 на ОбС-Летница): 

Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях:  

 

УСЛУГА СРОК ЦЕНА 

1. Одобряване и съгласуване на 

инвестиционни проекти: 

1.1. Придружени с комплексен доклад 

и оценка на съответствието от 

лицензирана фирма-консултат 

А/ за жилища и гаражи; 

Б/ за производствени, 

селскостопански сгради и сгради за услуги; 

В/ за офиси и търговски обекти; 

Г/ за обекти от техническата 

инфраструктура и други линейни обекти 

1.2. С оценка на съответствието на 

ОЕСУТ: 

А/ за жилища и гаражи; 

Б/ за производствени, 

селскостопански сгради и сгради за услуги; 

В/ за офиси и търговски обекти; 

Г/ за обекти от техническата 

инфраструктура и други линейни обекти 

1.3. Одобряване на частите на 

комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

/КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ 

 

1.4. Възстановяване на строителни 

книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ 

 

 

 

 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.80 лв./кв.м 

 

0.80 лв./кв.м 

0.80 лв./кв.м 

0.80 лв./кв.м 

 

 

1,20 лв./кв.м 

 

1,20 лв./кв.м 

1.20 лв./кв.м 

 

1,20 лв./кв.м 

 

 

увеличение с 30% 

от цената по т.1.1 

 

 

троен размер на 

цената по т.1.1 

2. Присъствие при определяне на На 15.00 лв. 
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строителна площадка и ниво на 

строеж и откриване на строителна 

площадка 

определена от 

заявителя дата 

3. Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за 

това, че ПУП е приложен по 

отношение на застрояването по чл. 

159, ал. 3 от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

 

15.00 лв. 

4. Засипване на мрежи и съоръжения 

по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ 

На 

определена от 

заявителя дата 

15.00 лв. 

5. Одобряване на екзекутивна 

документация по чл. 175, ал. 3 от 

ЗУТ/съществени отклонения от 

издадените строителни книжа/ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

80% от цената по 

т.1 

6. Регистриране и въвеждане строежи 

в експлоатация, издаване 

удостоверения за въвеждане в 

експлоатация на видовете строежи 

от ІV и V категория, съгласно чл. 

137, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗУТ: 

6.1. За строеж ІV категория по смисъла 

на чл. 137,ал.1,т.4 от ЗУТ, във 

връзка с чл.177, ал. 3 от ЗУТ 

6.2. за строеж V категория по смисъла 

на чл. 137, ал.1, т. 5 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 177, ал. 3 от ЗУТ 

6.3. издаване на удостоверения за 

регистрация на преместваеми 

обекти за търговия и 

услуги/павилиони/ 

 

 

 

 

 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

 

 

 

 

 

 

80.00 лв. 

 

 

50.00 лв. 

 

 

15.00 лв. 

 

7. Допускане на устройствена 

процедура по чл. 124 и чл. 135 от 

ЗУТ/произнасяне по допускане, 

проучване и проектиране за 

изменение на ПУП/ 

7.1. решение  на кмета на общината за 

допускане изработване на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива 

/КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

15.00 лв. за всеки 

имот 

 

 

 

15.00 лв. за всеки 

имот 

8. Издаване заповед на кмета на 

общината за установяване право на 

преминаване през чужд поземлен 

имот по чл. 192, ал. 2 от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

След заплащане 

на обезщетение по чл. 

210 от ЗУТ 

9. Издаване заповед на кмета на 

общината за установяване право на 

преминаване през чужд поземлен 

имот по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

След заплащане 

на на еднократна цена за 

учредено право на 

преминаване през 

общ.поземлен имот-за 
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 Летница – 5.00 лв./м; 

за селата – 3.00 

лв./м 

10. Учредяване право на преминаване 

през чужд поземлен имот за 

издаване на разрешение за строеж 

за строеж на проводи на 

инженерната инфраструктура по чл. 

193, ал. 3 от ЗУТ                                           

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

След заплащане 

на обезщетение по чл. 

210 от ЗУТ 

11. Учредяване право на преминаване 

през чужд поземлен имот за 

издаване на разрешение за строеж 

за строеж на проводи на 

инженерната инфраструктура по чл. 

193, ал. 4 от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

След заплащане 

на еднократна цена за 

учредено право на 

преминаване през 

общински поземлен 

имот –за селата – 3,00 

лв./м; за Летница 5.00 

лв./м; извън 

урбанизирани територии 

-3.00 лв./м 

11А.Учредяване право на 

преминаване през чужд поземлен имот за 

издаване на разрешение за строеж  на 

проводи на инженерната инфраструктура – 

газоразпределителна мрежа по чл. 193, ал. 4 

от ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

След заплащане 

на еднократна цена за 

учредено право на 

преминаване през 

общински поземлен 

имот в урбанизирана 

територия – 5,00 лв./м;  

извън урбанизирана 

територии -3.00 лв./м 

12. Одобряване на подробен 

устройствен план / разглеждане в 

ОЕСУТ и процедиране/ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

20.00 лв. за всеки 

поземлен имот 

13. Издаване на удостоверение за 

идентичност на урегулиран 

поземлен имот 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

15.00 лв. 

 

14. Издаване на удостоверение за 

степен на завършеност на строеж 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

15.00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за 

търпимост по § 16 от ПР  на ЗУТ 

В 

рамките на 

законо-

установения 

срок 

 

15.00 лв. 

16. Регистрация на технически паспорт 

на строеж в регистър 

В 

рамките на 

законо-

15.00 лв. 
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установения 

срок 

 

17. Издаване на разрешение за кастрене 

и премахване на растителност в 

обществени терени, в частни имоти 

и при ново строителство: 

А/ по чл. 32-34 от ЗОСИ в земеделски 

земи /до 5 бр. дървета в землищата на 

община Летница/; 

Б/ по чл. 63 от ЗУТ 

 

 

 

 

 

7 дни 

 

7 дни 

 

 

 

 

 

5.00 лв. 

 

3.00 лв 

18. Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка/1брой/                                           

обикновена услуга    -                       

експресна услуга     -                                 

(Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на 

ОбС-Летница) 

 

 

5 дни 

1 ден 

 

 

10.00 лв. 

20.00 лв. 

 

19. Издаване на други видове 

удостоверения, свързани с 

администрирането на данъчни 

задължения   (Изм. и доп. с 

Решение № 138/29.01.2021г., 

Протокол № 17 на ОбС-Летница) 

 

5 дни 

 

7.00 лв. 

20. Изготвяне на УП-2 ,3 и Обр.30  30 дни 3.00 лв. 

21. Издаване на 

фактура/префактуриране 

 1.00 лв. 

22. Копирни услуги: 

А/  А4-едностранно; 

Б/ А4-двустранно; 

В/ А3- едностранно 

Г/ А3- двустранно 

  

0.20 лв./стр. 

0.30 лв./стр. 

0.40 лв./стр. 

0.50 лв./стр. 

 

 

 

 

 

 23 .Услуги при ритуали – (Изм. с 

Решение  

№ 243/23.08.2017г.  на ОбС-Летница); 

23.1 Сключване на брак : Ритуал с 

музикално озвучаване в зала „Форум“  или 

друга зала на общината  

 

 

 

 

 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

 

 

 

 

 

 

60,00 лв. с ДДС 

 

23.2 Изнесен ритуал по сключване на 

граждански брак   

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

120.00 лв. с ДДС 

 

23.4 Изнесен ритуал по сключване на 

граждански брак  в Парк „Маарата“ – 

Крушунски водопади - ОБЩИНА  

ЛЕТНИЦА 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

200.00 лв. с ДДС 

 

23.5 Даване име на новородено - 

След 

представяне на 

60,00лв . с ДДС 
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Ритуал с музикално озвучаване в зала 

„Форум“  или друга зала на общината 

необходимите 

документи 

 

23.6 Изнесен ритуал - Даване име на 

новородено  

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

120,00лв . с ДДС 

 

23.7 Изнесен ритуал - Даване име на 

новородено  в Парк „Маарата“ – Крушунски 

водопади - ОБЩИНА  ЛЕТНИЦА 

 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

200,00лв . с ДДС 

23.8 Провеждане на ритуал за 

граждански брак и даване име на новородено 

– църковен ритуал, на терен или обект – 

общинска  собственост от външна фирма 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

60,00лв . с ДДС 

 

 

Кметът на общината  издава заповед за мястото , датата , длъжностните лица, 

отговорни за провеждане на ритуалите и други уточнения. 

 

24. Услуги без ритуал – сключване на брак След 

представяне на 

необходимите 

документи 

12.00 лв. с ДДС 

 25.Категоризиране на  туристически 

обекти , съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, 

КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА   -  

Приложение  към чл. 63 , т. 25 (Изм. и доп. с 

Решение № 209/24.06.2021г., Протокол № 22 

на ОбС-Летница) 

 

  

25. Изпращане на факс: 

А/ за населени места в област Ловеч; 

Б/ за населени места в страната; 

В/ за населени места извън страната. 

  

2.00 лв./стр.  

5.00 лв./стр.  

10.00 лв./стр.  

26. Услуга с багер  15.27 лв./час  

27. Услуга с трактор   (Изм. с Решение № 

340/31.08.2018г.  на ОбС-Летница); 

 25.00 лв./час без  

ДДС 

28. (Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на ОбС-

Летница) 

  

29. Услуга за извозване с камион  1.20 лв./км  

30. Услуга за извозване с БУС  1.00 лв./км  

31. (Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на ОбС-

Летница) 

  

 

 

32. Поддръжка на радиоточка  5.00 лв./година  

33. Включване на нов абонат в 

радиомрежата 

7 дни 10.00 лв.  

34. Радиосъобщение:* 

 

*не се заплащат съобщенията за 

тъжен ритуал 

веднага 3.00 лв.  



18 
 

 

35. За разпространяване на Информационен 

бюлетин на община Летница 

 0.20 лв./бр.  

36. За ползване на  читалищен салон  60.00 лв./ден  

37. За ползване на зала “Форум” и 

“Младежки център” 

 40.00 лв./ден  

38. За посещение в Парк “Маарата”: 

- за възрастни 

 

- за учащи; 

 

- за паркинг 

 

 

- за деца до 7-годишна възраст 

 

 

 

Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за самоличност 

/лична карта или паспорт/, не заплащат цена 

за посещение в парка; 

Хора с увреждания, след представяне 

на документ за самоличност и документ  от 

ТЕЛК се освобождават от заплащане на цена 

за посещение на парка. 

( Изм. с Решение № 68/30.04.2020 г.  

на ОбС-Летница); 

       

39.1.Екскурзоводска беседа 

 за ученици и студенти 

  

4.00лв. с ДДС 

/ден  

 

2.00 лв.с ДДС/ден  

 

3.00 лв. с 

ДДС/ден за автомобил  

 

Безплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 лв./група 

10.0 в./група 

40.За издаване на разрешение за 

таксиметров превоз за 1 превозно средство 

за срока за действие на решението 

                

               30.00 лв. 

т.40.1 За включване в списъка на 

водачи към разрешението за таксиметров 

превоз на пътници за всеки  конкретен водач 

и съответно за отписване на водачи и други 

документи, свързани с разрешението за 

таксиметров превоз на пътници; (Изм. и доп. 

с Решение № 209/24.06.2021г., Протокол № 

22 на ОбС-Летница) 

 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

 

10,00 

т.40.2 За промяна на обстоятелствата, 

вписани в разрешението за таксиметров 

превоз на пътници (Изм. и доп. с Решение № 

209/24.06.2021г., Протокол № 22 на ОбС-

Летница) 

 

 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

 

30,00 

41.За посещение в местността  

„Гарваница”-кметство Горско 

Сливово, 

община Летница 

 1.00 лв./ден 
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Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за 

самоличност 

/лична карта или паспорт/, не 

заплащат 

цена за посещение в ПЗ 

42. Обявяване в местен вестник   на 

заповед за кмета за изработване на ПУП 

 15.00 лв. 

43. За вход/ползване на тоалетни- 

общинска  

собственост 

 0,50 лв. 

44. Издаване на заповед за удължено 

работно 

 време по чл. 47, ал. 2 от Наредба № 1 

за  

обществения ред и опазване на  

общинските   имоти  на територията 

на  

Община Летница. 

 30.00 лв./ден 

45. Издаване на заповед за удължено 

работно 

 време по чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 

за  

обществения ред и опазване на  

общинските   имоти  на територията 

на  

Община Летница. 

 300.00 лв./година 

46.1  Вход на  „Открит плувен басейн  

за сезонно ползване“ с. Крушуна , Община  

Летница  

 

46.2 Вход на  „Открит плувен басейн  

за сезонно ползване“ с. Крушуна за деца до 

7-годишна възраст 

 

46.3 Такса за ползване на шезлонг 

 

 

 

 

 

6.00 лв./ 1 ден    /с 

ДДС/ 

 

 

 

Без такса 

 

 

2,00 / 1 ден/   /с 

ДДС/ 

 

   

 47. За използване на   ПЗ “Маарата” 

като терен за заснимане на  филми /част от  

филми /, видеоклипове и реклами , само в 

делнични дни:  

 

  

 

200,00 / 1 час    /с  

ДДС / 

48. Цената на паркирането на едно 

паркомясто на общинските тротоари, 

площади и улични платна или части от тях 

като зони за паркиране, определени със 

Заповед на Кмета на Община Летница 

48.1. За инвалиди – безплатно с карта 

за паркиране. 

48.2. Издаване на карта за паркиране 

на места, определени за превозни средства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 лв. с ДДС на 

ден  

 

 

 

безплатно 
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обслужващи хора с трайни увреждания и 

използване на улеснения при паркиране, 

валидни за територията на цялата страна 

 

14 дни 

49.Услуги /такси/при  използване на  

зала  за фитнес и аеробика  

(Доп. с Решение № 319/25.05.2018г.  

 на ОбС-Летница); Изм. с Решение № 

68/30.04.2020 г.  на ОбС-Летница); 

 

  

 

     49.1 Такса  за  еднократно 

ползване на   зала за фитнес и аеробика 

 2.00 лв. с ДДС 

 

     49.2  Месечна такса   за ползване 

на   зала за фитнес и аеробика 

 20.00 лв. с ДДС 

 

50.Заявление  за  издаване на  

разрешение  за достъп до  горски територии 

по чл.148 от Закона за горите (Изм. и доп. с 

Решение № 138/29.01.2021г., Протокол № 17 

на ОбС-Летница) 

2 дни 5.00 лв.  

 

т.51 За извършване на регистрации и 

издаване на  удостоверения и документи  по 

Закона за  автомобилните превози за 

извършване на  таксиметров превоз на  

пътници се събират следните такси: (Изм. и 

доп. с Решение № 209/24.06.2021г., 

Протокол № 22 на ОбС-Летница) 

 

  

т.51.1 За издаване на  удостоверение  

за регистрация за  извършване на 

таксиметров превоз 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

30,00 

т.51.2 За включване в списъка на 

превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници за всяко конкретно 

превозна средство и съответно за отписване; 

 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

10,00 

т.51.3 За включване в списъка на 

водачи към удостоверението за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на 

пътници за всеки  конкретен водач и 

съответно за отписване на водачи ; 

 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

10,00 

т.51.4  За  издаване на  дубликат  на 

удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на 

пътници 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

10,00 

т.51.5 За отразяване на промени  в 

обстоятелствата, вписани в удостоверението 

за регистрация за  извършване на 

таксиметров превоз на  пътници 

Обикнов

ена  услуга  

Срок – 

14  дни  

30,00 

 

Се изменя и става: 
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УСЛУГА СРОК ЦЕНА 

1. Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка/1брой/                                           

обикновена услуга    -                       

експресна услуга     -                                 

(Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на ОбС-

Летница) 

 

 

5 дни 

1 ден 

 

 

10.00 лв. 

20.00 лв. 

 

2. Издаване на други видове удостоверения, 

свързани с администрирането на данъчни 

задължения   (Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на ОбС-

Летница) 

 

5 дни 

 

7.00 лв. 

3. Изготвяне на УП-2 ,3 и Обр.30  30 дни 3.00 лв. 

4. Издаване на фактура/префактуриране  1.00 лв. 

5. Копирни услуги: 

А/  А4-едностранно; 

Б/ А4-двустранно; 

В/ А3- едностранно 

Г/ А3- двустранно 

  

0.20 лв./стр. 

0.30 лв./стр. 

0.40 лв./стр. 

0.50 лв./стр. 

 

6. Услуги при ритуали – (Изм. с Решение  

№ 243/23.08.2017г.  на ОбС-Летница); 

23.1 Сключване на брак : Ритуал с 

музикално озвучаване в зала „Форум“  или 

друга зала на общината 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

 

60,00 лв. с ДДС 

 

7. Изнесен ритуал по сключване на 

граждански брак   

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

120.00 лв. с ДДС 

 

8. Изнесен ритуал по сключване на 

граждански брак  в Парк „Маарата“ – 

Крушунски водопади - ОБЩИНА  

ЛЕТНИЦА 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

200.00 лв. с ДДС 

 

9. Даване име на новородено - Ритуал с 

музикално озвучаване в зала „Форум“  или 

друга зала на общината 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

60,00лв . с ДДС 

 

10. Изнесен ритуал - Даване име на 

новородено  

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

120,00лв . с ДДС 

 

11.Изнесен ритуал - Даване име на 

новородено  в Парк „Маарата“ – 

Крушунски водопади - ОБЩИНА  

ЛЕТНИЦА 

 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

200,00лв . с ДДС 

12. Провеждане на ритуал за граждански 

брак и даване име на новородено – 

църковен ритуал, на терен или обект – 

общинска  собственост от външна фирма 

След 

представяне на 

необходимите 

документи 

60,00лв . с ДДС 
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Кметът на общината  издава заповед за мястото , датата , длъжностните лица, отговорни 

за провеждане на ритуалите и други уточнения. 

 

13.Услуги без ритуал – сключване на брак След 

представяне на 

необходимите 

документи 

12.00 лв. с ДДС 

14. Категоризиране на  туристически 

обекти, съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, 

КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА   -  

Приложение  към чл. 63 , т. 25 (Изм. и доп. 

с Решение № 209/24.06.2021г., Протокол № 

22 на ОбС-Летница) 

 

  

15. Изпращане на факс: 

А/ за населени места в област Ловеч; 

Б/ за населени места в страната; 

В/ за населени места извън страната. 

  

2.00 лв./стр.  

5.00 лв./стр.  

10.00 лв./стр.  

16. Услуга с багер  15.27 лв./час  

17. Услуга с трактор   (Изм. с Решение № 

340/31.08.2018г.  на ОбС-Летница); 

 25.00 лв./час без  ДДС 

18. Услуга за извозване с камион  1.20 лв./км  

19. Услуга за извозване с БУС  1.00 лв./км  

20. Поддръжка на радиоточка  5.00 лв./година  

21. Включване на нов абонат в 

радиомрежата 

7 дни 10.00 лв.  

22. Радиосъобщение:* 

*не се заплащат съобщенията за тъжен 

ритуал 

веднага 3.00 лв.  

23. За разпространяване на Информационен 

бюлетин на община Летница 

 0.20 лв./бр.  

24. За ползване на  читалищен салон  60.00 лв./ден  

25. За ползване на зала “Форум” и 

“Младежки център” 

 40.00 лв./ден  

26. За посещение в Парк “Маарата”: 

- за възрастни 

- за учащи; 

- за паркинг 

- за деца до 7-годишна възраст 

Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за 

самоличност /лична карта или паспорт/, 

не заплащат цена за посещение в парка; 

Хора с увреждания, след представяне на 

документ за самоличност и документ  от 

ТЕЛК се освобождават от заплащане на 

цена за посещение на парка. 

( Изм. с Решение № 68/30.04.2020 г.  на 

ОбС-Летница); 

       

27. Екскурзоводска беседа 

 за ученици и студенти 

  

4.00лв. с ДДС /ден  

2.00 лв.с ДДС/ден  

3.00 лв. с ДДС/ден за 

автомобил  

 

Безплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 лв./група 

11,00 лв.//група 

28. За издаване на разрешение за                 
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таксиметров превоз за 1 превозно средство 

за срока за действие на решението 

               30.00 лв. 

28.1.За включване в списъка на водачи към 

разрешението за таксиметров превоз на 

пътници за всеки  конкретен водач и 

съответно за отписване на водачи и други 

документи, свързани с разрешението за 

таксиметров превоз на пътници; (Изм. и 

доп. с Решение № 209/24.06.2021г., 

Протокол № 22 на ОбС-Летница) 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

 

10,00 

28.2.За промяна на обстоятелствата, 

вписани в разрешението за таксиметров 

превоз на пътници (Изм. и доп. с Решение 

№ 209/24.06.2021г., Протокол № 22 на ОбС-

Летница) 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

 

30,00 

29. За посещение в местността  

„Гарваница”-кметство Горско Сливово, 

община Летница 

Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за самоличност 

/лична карта или паспорт/, не заплащат 

цена за посещение в ПЗ 

 1.00 лв./ден 

30. За вход/ползване на тоалетни- общинска  

собственост 

 0,50 лв. 

31. Издаване на заповед за удължено работно 

 време по чл. 47, ал. 2 от Наредба № 1 за  

обществения ред и опазване на  

общинските   имоти  на територията на  

Община Летница. 

 30.00 лв./ден 

32. Издаване на заповед за удължено работно 

 време по чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 за  

обществения ред и опазване на  

общинските   имоти  на територията на  

Община Летница. 

 300.00 лв./година 

33. Вход на  „Открит плувен басейн  за 

сезонно ползване“ с. Крушуна , Община  

Летница  

 

34. Вход на  „Открит плувен басейн  за 

сезонно ползване“ с. Крушуна за деца до 7-

годишна възраст 

 

35. Такса за ползване на шезлонг 

 
 

 
 

 

6.00 лв./ 1 ден    /с ДДС/ 

 

 

 

Без такса 

 

 

2,00 / 1 ден/   /с ДДС/ 

 

   

36. За използване на   ПЗ “Маарата” като 

терен за заснимане на  филми /част от  

филми /, видеоклипове и реклами , само в 

делнични дни:  

 

  

 

200,00 / 1 час    /с  ДДС / 

37. Цената на паркирането на едно 

паркомясто на общинските тротоари, 

площади и улични платна или части от тях 

като зони за паркиране, определени със 

 
 

 
 

 

 

2 лв. с ДДС на ден  
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Заповед на Кмета на Община Летница 

37.1. За инвалиди – безплатно с карта за 

паркиране. 

37.2. Издаване на карта за паркиране на 

места, определени за превозни средства, 

обслужващи хора с трайни увреждания и 

използване на улеснения при паркиране, 

валидни за територията на цялата страна 

 

 
 

 

 
 

14 дни 

 

 

безплатно 

38. Услуги /такси/при  използване на  зала  

за фитнес и аеробика  

(Доп. с Решение № 319/25.05.2018г.  

 на ОбС-Летница); Изм. с Решение № 

68/30.04.2020 г.  на ОбС-Летница); 

  

 

 38.1 Такса  за  еднократно ползване на   

зала за фитнес и аеробика 

 2.00 лв. с ДДС 

 

 38.2  Месечна такса   за ползване на   зала 

за фитнес и аеробика 

 20.00 лв. с ДДС 

 

39. Заявление  за  издаване на  разрешение  

за достъп до  горски територии по чл.148 от 

Закона за горите (Изм. и доп. с Решение № 

138/29.01.2021г., Протокол № 17 на ОбС-

Летница) 

2 дни 5.00 лв.  

 

40. За извършване на регистрации и 

издаване на  удостоверения и документи  по 

Закона за  автомобилните превози за 

извършване на  таксиметров превоз на  

пътници се събират следните такси: (Изм. и 

доп. с Решение № 209/24.06.2021г., 

Протокол № 22 на ОбС-Летница) 

  

41.1 За издаване на  удостоверение  за 

регистрация за  извършване на таксиметров 

превоз 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

30,00 

41.2 За включване в списъка на превозните 

средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници за всяко конкретно 

превозна средство и съответно за 

отписване; 

 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

10,00 

41.3 За включване в списъка на водачи към 

удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на 

пътници за всеки  конкретен водач и 

съответно за отписване на водачи ; 

 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

10,00 

41.4  За  издаване на  дубликат  на 

удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на 

пътници 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

10,00 

41.5 За отразяване на промени  в 

обстоятелствата, вписани в 

удостоверението за регистрация за  

извършване на таксиметров превоз на  

пътници 

Обикновена  

услуга  

Срок – 14  дни  

30,00 
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Мотиви и обосновка : 

Във връзка с разграничаване на видовете сгради, за които се изисква разглеждане и 

одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж по тях, 

се налага въвеждането на различни цени за гореописаните услуги спрямо различните 

видове сгради и сгради с различна квадратура, а именно: сгради за обществено 

обслужване, офиси и търговски обекти; жилищни сгради и гаражи; производствени, 

складови, селскостопански и сгради за услуги; за обекти на техническата инфраструктура 

и други линейни обекти.  

Във връзка с одобряване на Общ устройствен план одобрен с Решение на ОС 

гр.Летница № 257/21.12.2017 г. от Протокол № 33 и добавяне на такси и цени за услуги, 

които към настоящият момент не фигурират в Наредбата се правят изменения и 

допълнения в Раздел V Такси за технически  услуги. 

 

§2. В Раздел ІІ Такса за  пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна и терени с друго предназначение се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. Чл.26 и чл. 27 се отменят; 

2. Чл.28 се изменя  както следва :  

Чл. 28. /Пром. с Решение № 156/30.01.2009 г./За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и терени с друго предназначение за търговска дейност на открито, включително и 

разполагане на маси, столове и витрини, таксата се определя, както следва: 

 - на ден -5.00 лв./кв.м 

 - на месец -20.00 лв./на маса 

     3. Чл.29 се изменя , както следва :  
     Чл. 29. (1)За ползване на места, върху които са организирани панаири,  събори и други 

празници ,  таксата се определя, както следва: 

 - на ден -5.00 лв./кв.м 

 (2) За ползване на места, върху които се разполагат панорами, стрелбища, моторни 

люлки и други : 

 - на ден - 5.00 лв./кв.м 

Мотиви и обосновка 

Таксите в В Раздел ІІ Такса за  пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна и терени с друго предназначение от Наредба  за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница  последно са 

променени от Общински съвет  с Решение  №156 от 30.01.2009 г.   

 Размерът им не   възстановява  пълните    разходи на общината  по предоставяне на  

услугата  и не създава условия за   разширяване  на предлаганите услуги   и повишаване на  

тяхното качество.  

 

Съгласно ЗМДТ за всички услуги, предоставяни от общината, общинският съвет определя 

цена, въз основа на необходимите материално-технически  и административни разходи по   

предоставянето на услугата и при спазването на следните принципи: 

-  възстановяване на разходите по предоставянето на услугите; 

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

качеството им; 

- постигане на по-голяма справедливост. 

Предлаганите промени на цените на таксите са определени при спазване на 

горепосочените принципи и гарантиране на целесъобразността при предоставянето им. 

При определянето им са взети в предвид промените в материално-техническите , 

финансови и административни разходи на общината, подробно  разписани в § 3 на 

предлаганата  промяна в Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето 
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и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Летница.  

  Приложение : ФИНАНСОВА    ОБОСНОВКА 

 

§3.  В ГЛАВА ТРЕТА  Цени на неуредени със закона услуги, оказвани или 

предоставяни от общината на физически и юридически лица 

В чл. 63 , т. 26.   

 

26. За посещение в Парк “Маарата”: 

- за възрастни 

- за учащи; 

- за паркинг 

 

 

- за деца до 7-годишна възраст 

 

Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за самоличност 

/лична карта или паспорт/, не заплащат цена 

за посещение в парка; 

Инвалидите, след представяне на документ за 

самоличност и документ за инвалид се 

освобождават от заплащане на цена за 

посещение на парка. 

  

4.00лв./ден с ДДС 

2.00 лв./ден с ДДС 

  3.00лв./ден с ДДС за     

автомобил 

 

Безплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се изменя и става: 

 

39. За посещение в Парк “Маарата”: 

- за възрастни 

- за учащи; 

- за паркинг 

 

- за деца до 7-годишна възраст 

 

Жителите на община Летница, след 

представяне на документ за самоличност 

/лична карта или паспорт/, не заплащат цена 

за посещение в парка; 

Хора с увреждания, след представяне на 

документ за самоличност и  документ  от 

ТЕЛК се освобождават от заплащане на цена 

за посещение на парка 

         

  

5.00лв. с ДДС /ден  

3.00 лв. с ДДС /ден  

3.00лв.с ДДС /ден за автомобил 

 

Безплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мотиви   и обосновка : 

 

Съгласно Закона за туризма, общинските администрации имат статут на основни 

институции за развитието на туризма на местно ниво.   

 

Парк „Маарата“ обхваща:  

Природна забележителност "Маарата" (по смисъла на Закона за защитените територии), с 

площ 57 дка, обявена със Заповед №418/14.11.95 г. на МОС,  

/ДВ  бр.105/1995 г./ 

Паркът включва следните елементи: 
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• карстов водопад с височина около 15 метра и най-голямата в страната водна 

травертинова каскада; 

• втората в страната водна пещера, една от най-красивите в България, с оригинални 

галерии, лабиринт, синтрови прегради. Пещерата е достъпна за спелеолози на около 150 

м. от входа; 

• бигорови пещери с площ 5.7 дка в землището на с. Крушуна, както и изградени  и 

маркирани еко-маршрути и разположените в тях съоръжения за преминаване на хора. 

 

  Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси  делегира 

правото   всеки  Общински съвет да определя цените   на правата и  услугите , 

предоставяни от общините. На  основание чл. 9 от   Закона за местни данъци и такси , 

Общински съвет Летница    е приел  Наредба  за определянето  и администрирането на 

местните   такси и цени на  услуги на  територията на   Община Летница . 

 Съгласно чл. 16 , ал. 2 от посочената   Наредба , Общинският съвет може да 

променя  при необходимост цените на такси и услуги. 

С настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба   за 

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

Община Летница се предлага  изменение в цената на  услугата  за посещение в  Парк 

„Маарата „ с. Крушуна , община  Летница, както  следва :  

 за   граждани:    да се  промени от 4,00 лв.     -  на  5,00 лева  с ДДС/ден 

 за  учащи :          да се  промени от 2,00 лв.     -  на 3 ,00 лв. с ДДС/ ден 

  

ФИНАНСОВА    ОБОСНОВКА 

Досега действащите цени   са приети с Решение  № 68/ 30.04. 2020 на  Общински   

съвет Летница. Размерът им не   възстановява  пълните    разходи на общината  по 

предоставяне на  услугата  и не създава условия за   разширяване  на предлаганите услуги   

и повишаване на  тяхното качество.  

 

Съгласно ЗМДТ за всички услуги, предоставяни от общината, общинският съвет определя 

цена, въз основа на необходимите материално-технически  и административни разходи по   

предоставянето на услугата и при спазването на следните принципи: 

-  възстановяване на разходите по предоставянето на услугите; 

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

качеството им; 

- постигане на по-голяма справедливост. 

Предлаганите промени на цените на услуги са определени при спазване на 

горепосочените принципи и гарантиране на целесъобразността при предоставянето им. 

 

І. РАЗХОДИ : 

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ 

 

1.Капиталови разходи  и други разходи 

 Обект „Улица  от ОТ173 до  ОТ 170 в кв.52 и кв.53  в с. Крушуна, община   Летница“ – 

парк  „Маарата“ на обща стойност  212 026 лв.  След проведена обществена поръчка, 

обектът  към 31.12.2020 г. е реализиран  на обща стойност 172 341 лв. 

 Закупени са нови пейки и кошчета, които са поставени на определените места. 

 

2. Разходи за маркировка  

 

За маркировка и обозначение  на   маршрутите   и природните забележителности са 

изработени    табели и информационни  табла, разположени на   пропускателния пункт и в 

района  на парка.  

         Потенциално опасните места по маршрутите, в които се забранява преминаване, са 

обозначени със съответните указателни знаци и табели. 
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           На информационните табла на пропускателния пункт и в района на парка са 

поставени Карта на еко-маршрутите; Работно време на Парк „Маарата“; Правила за 

безопасност; Такси за посещение в Парк „Маарата“; Информация за туристите и 

посетителите;   

            

3. Пропускателен пункт „Бариерата“ 

На  входа на  парк „Маарата „  е изграден  пропускателен пункт. Поставена е 

бариера, с която се ограничава  влизането на  автомобили в района на парка.   

                  Работното време на Парк „Маарата“ е целогодишно. 

Пропускателният пункт се обслужва от 4 бр. работници- служители -  1 бр. организатор- 

инкасатор и 3 бр. инкасатори- хигиенисти.  Във връзка със създаване  на   организация   и 

контрол на  пропускателния пункт   „Бариерата „ в Парк „Маарата“, персоналът работи на  

сумирано работно време , съгласно  чл.142 , ал.2   от Кодекса на труда .   

Основни задължения на  персонала:  

 Запознават туристите, посещаващи Парк „Маарата“, с общите условия за 

посещение в парка и правилата за безусловното им спазване, обявени 

публично на информационните табла, разположени на пропускателния 

пункт и при подхода към парка; 

 Дават инструкции  на посетителите,  относно правилното преминаване по 

маршрутите, с цел ограничаване риска от инциденти; 

 Носят отговорност за хигиената в района  на пропускателния пункт и 

стационарните тоалетни в района; 

 Носят отговорност за хигиената в целия парк „Маарата“ ; 

 Събират входна такса за посещение; 

 Събират такса“ паркинг“; 

 Други задължения  

Средна брутна   работна заплата на  персонала на  пропускателния пункт  към 

01.01.2020 г. е 800 лв.  за месец,  при средна брутна работна заплата  към 31.12.2021 г. – 

915 лв. 

 5. Разходи за почистване на  Парк  „Маарата „ 

 

В района   на парка  са поставени  кошчета за отпадъци  и  големи съдове  тип „Бобър“ . 

Почистването се  извършва  ежедневно.Дейностите  по чистотата   се извършват от 

Община Летница , т. е. не са възложени на фирма изпълнител. През         м.  юни  2015 г. е 

закупен  нов сметосъбиращ автомобил  марка «Ивеко»  на обща стойност 199 800 лв. От 

2016 г. с новия Закон за счетоводството, общините  начисляват амортизации.  

 Съгласно мерките , предвидени  в Националната програма  за управление на 

дейностите  по отпадъците  на територията на  община  Ловеч  e  изградено  "Регионално 

депо   за неопасни отпадъци  за общините  Ловеч,  Летница и  Угърчин". В ОБЩИНА 

ЛЕТНИЦА   е получена  ЗАПОВЕД №  РД 0192/ 25.05.2011 Г.  НА  ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ   ГРАД ПЛЕВЕН ,  съгласно която   се нарежда    ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА   

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА  СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОБЩИНСКО ДЕПО   ЗА ОТПАДЪЦИ 

, находящо се на територията на  град   ЛЕТНИЦА   , считано от 20 юни 2011 г. и всички 

отпадъци се извозват на депото в град Ловеч. 

Цената на 1 тон  входящ в депото отпадък за депониране         е   19,96 лв. /1 тон с ДДС; 

                

В  изпълнение на  чл. 64 от Закона за  управление на отпадъците , за обезвреждане на 

отпадъците на регионално или общинско депа  се правят отчисления  в размер и  по ред, 

определен в Наредба №7 /19.12.2013. за реда и начина на  изчисляване и определяне  

размера на  обезпеченията и отчисленията , изисквани при депониране  на отпадъци .  

След  въвеждане в експлоатация на  "Регионално депо  за неопасни отпадъци  за  

Общините  Ловеч, Летница и Угърчин" ОБЩИНА ЛЕТНИЦА    прави отчисления за 

всеки тон депониран отпадък . 

 За бюджетната 2016 г   отчисленията  са 36 лв / 1 тон .   
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За бюджетната 2018 г   отчисленията  са 45 лв / 1 тон .   

За бюджетната 2019 г   отчисленията  са 57 лв / 1 тон .   

ЗА БЮДЖЕТНАТА 2020 Г.   ОТЧИСЛЕНИЯТА   СА  69.00 ЛВ / 1 ТОН .  

 ЗА БЮДЖЕТНАТА 2021 Г.   ОТЧИСЛЕНИЯТА   СА  82.00 ЛВ / 1 ТОН .  

 

ЗА БЮДЖЕТНАТА 2022 Г.   ОТЧИСЛЕНИЯТА   СА  95.00 ЛВ / 1 ТОН .  

 

ЧЛ.20, АЛ.1,Т. 2, БУКВА „К“ ОТ Наредбата  - за 2022 г. и всяка следваща година - 

95 лв./т; 

 

6 . Други  материални разходи -   разходи за закупуване  на  пейки,  беседки,  

детски   съоръжения и др. 

7.АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ   - до 10 процента от материално-

техническите разходи 

           8. ДДС 

Всеки един от обектите на територията на общината , свързан с осъществяване на 

стопанска дейност ,  е снабден с касов апарат  , съгласно  изискванията на  Наредба № 

Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане  на продажби   в търговските обекти  чрез 

фискални устройства , издадена от Министерство на финансите. 

 Община  Летница е регистрирана по Закона за  ДДС за извършваната от нея 

стопанска дейност – Акт за регистрация  по  ЗДДС  № 11042070024301 /07.08.2007 г. 

Приходите от входни  такси    се облагат с ДДС. 

На пропускателен пункт  „Бариерата“  работят 4 касови апарата. Всяко лице, заплатило 

такса вход, е длъжно да пази касовата бележка за проверка  от оторизираните за това лица. 

       9. Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия                                                                                

Съгласно чл. 248 от Закона за  корпоративното  подоходно облагане ,  приходите на 

бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване 

под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите. 

Данъчната ставка на данъка върху приходите на общините е 2 на сто.Всеки месец в 

общината се начислява   дължимият данък  върху приходите и се внася по сметката на 

републиканския бюджет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА НА  УСЛУГА 

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове , отразяващ задължението  в 

процеса  по изработване  на проект на  нормативен акт да се провеждат обществени 

консултации  с гражданите и юридическите лица , проектът на наредба е публикуван на 

интернет  страницата на общината с линк : http://www.letnitsa.bg/.  

С цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-

дневен срок - от 10.01.2022 г. до 09.02.2022 г. включително, от публикуване на 

настоящото обявление на интернет страница на Община Летница, се приемат 

предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Наредба   за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Летница. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на 

Община Летница в писмен вид, по пощата, на адрес: гр. Летница, бул.”България” №19 - 

Център за услуги и информация, както и на имейл адрес: obshtina@letnitsa.bg 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

mailto:obshtina@letnitsa.bg

