§ 1 В Чл. 25. (3) цифрата 3 да се чете 2 и се отменя ал. 5
§ 2 В Чл. 29а. (1) се добавя, а за реновирани стаи 8.00 лв. с ДДС за едно лице
(2) се добавя, а за реновирани стаи 12.00 лв. с ДДС на едно лице.
§ 3 В таблицата към чл. 39 се изменят и допълват точките както следва:
Наименование на услугата
(изм.) 8. Издаване разрешение за
изработване
на
подробни
устройствени планове /чл. 124а от
ЗУТ/
(изм.) 9. Одобряване и обявяване на
проекта за ПУП /чл. 128 и чл. 129 от
ЗУТ/
13. Одобряване и издаване на
разрешение за строеж на комплексен
проект
за
инвестиционна
инициатива /чл.150, ал. 3 и 4 от ЗУТ/

Срок за изпълнение
30 дни

Административна такса
15,00 лв. на имот

30 дни

120,00 лв.

30 дни

(изм.) с 30 % увеличение на цените по т. 6 –
Съгласуване и одобряване на технически и работни
инвестиционни проекти /чл. 145, ал. 1 от ЗУТ/ за
нов строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения и др. /чл.148,
ал. 1, чл. 152 от ЗУТ, т. 9 – Одобряване и обявяване
на проекта за ПУП /чл. 128 и чл. 129 от ЗУТ/ и т. 11
– Одобряване и обявяване на проекта за изменение
на ПУП /чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ/
(отм.)
(изм.) 1. Строежи IV категория – при наличие на
окончателен доклад от лицето упражняващо
независим строителен надзор в строителството:
- Строежи с РЗП до 100,00 кв.м. – 150 лв.
- Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00 кв.м. –
200 лв.
- Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00 кв.м. –
350 лв.
- Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м. –
500 лв.
- Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м.– 700 лв.
-Реконструкции,
преустройства,
обновявания,
основни ремонти, смяна на предназначението на
строежите и др. от тази категория. Съответната
такса, определена за вида на строежа;
- Частни пътища, улици от второстепенната улична
мрежа V и VI клас и съоръжения към тях – 150,00
лв./км. но не повече от 3 000 лв.;
- Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар –
150 лв;
- Електронни съобщителни мрежи и съоръжения,
изграждани в урбанизирани територии с високо и
средно застрояване както и външни връзки
(захранване с електричество и ВиК) – 300 лв.
(изм.) 2. Строежи V категория – въз основа на
служебна проверка на обстоятелствата по чл. 168 от
ЗУТ по документацията и съответствието на
строежа с нормативните изисквания:
- Строежи с РЗП до 50,00 кв.м. – 100 лв.
- Строежи с РЗП от 50,00 кв.м. до 100,00 кв.м. – 150
лв.
- Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00 кв.м. –
200 лв.
- Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00 кв.м. –
300 лв.
- Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м. –

(отм.) 17.
(отм.)
20. Издаване на удостоверение за
7
въвеждане в експлоатация на строежи
от IV и V категория

7

дни

дни
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(отм.) 25.
29.

(отм.)

450 лв.
- Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м. – 600 лв.
- Реконструкции, преустройства, обновявания,
основни ремонти, смяна предназначението на
строежите и др. от тази категория. Съответната
такса, определена за вида на строежа;
- Електронни съобщителни мрежи и съоръжения,
изграждани в урбанизирани територии с ниско
застрояване, както и външни връзки (захранване с
електричество и ВиК) – 200 лв.;
(отм.)

(изм.) 30 дни

(изм.) 45. Съгласуване и одобряване
на технически и работни проекти за
нов
строеж,
основен
ремонт,
преустройство на съществуващи
сгради и други, и издаване на Заповед
по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
(отм.) 51.

14 дни

(изм.) 30% от първоначалната стойност
одобряване, но не по-малко от 150,00 лв.

(отм.)

(отм.)

(нова) 54. Одобряване на схема и/или
проект за поставяне на преместваеми
обекти и съоръжения, рекламни,
информационни и монументалнодекоративни елементи, елементи на
градското обзавеждане и др.

14 дни

50,00 лв. за преместваеми обекти – павилиони,
мобилни фургони и др. с проект; 30,00 лв. – при
обекти и съоръжения със схема за разполагане
или ситуация, за рекламни и информационни
елементи, елементи на градското обзавеждане и
др.

(нова) 55. Съгласуване и одобряване
на технически и работни
инвестиционни проекти по част План
за управление на строителните
отпадъци /ПУСО/ и План за
безопасност и здраве /ПБЗ/

7 дни

-

за

за обекти от четвърта и пета категория - 40,00
лв.,
за обекти от първа, втора и трета категория –
60,00 лв.

§ 4 В таблицата към чл.40, II. Общинска собственост и приватизация се изменя наименованието на II.
Общинска собственост и отменя т.т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 13, 16, 18,19 и 20
§ 5 В таблицата към чл.40, раздел шест т. 7 се изменя цената на услугата на „4.80 лв“
§ 6 В таблицата към чл.41 траурни услуги, раздел седми т. 14 се отменя и се създава нова т. 28 в
траурни услуги комплект покривни надгробни плочи и цена 235.00 лв., в таблица Радостни
ритуали се създават нови точки:
4 нов
Сватбен ритуал с музикален съпровод, състоящ се от до 7 дни
170.00 лв.
три инструмента – цигулка, пиано /електрическо/ и
саксофон в зала.
5 нов
Сватбен ритуал с музикален съпровод, състоящ се от до 7 дни
280.00 лв.
три инструмента – цигулка, пиано /електрическо/ и
саксофон на място, определено от младоженците

§7 В Чл. 49. , I. ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ се отменя т.2 и т.16 се
отменят, изменят и добавят:
7
вноска за 1 месец на 1 човек
20.00 лв.
(Изм.)Модерни танци
7.1
вноска
за
1
месец
на
1
човек
10.00 лв.
Нова При участие на две и повече деца от
едно семейство
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7.2

17

Индивидуални занимания
Изм. Ползване на зала:
Концертна зала за външни организации
Концертна зала за учебни и детски заведения
Камерна зала за външни организации
Камерна зала за учебни и детски заведения

вноска за 1 месец на 1 човек
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час

25.00 лв.
250.00 лв.
120.00 лв.
100.00 лв.
50.00 лв.

§8 В Чл. 49. II. БИБЛИОТЕКА "ПЕТЪР СТЪПОВ" се изменя:
12

Изм. Административна услуга – регистрация и издаване на читателска карта :
- ученици до 7 клас, включително
- ученици от 8 до 12 клас и пенсионери
- обща категория потребители
- еднодневна чит. Карта
- дубликат на изгубена карта

1,00
2,00
5,00
1,00
2,00

§9 В Чл. 49. VII. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГИ се изменя:

2
3

4.

5.

Временни паркинги за панаири, пазари, тържища и
други за автомобил на 1 час
Паркинги градска зона - денонощни, охраняеми
а) на открито
Лек автомобил
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа
б) на закрито
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

Изм. Такси за ползване на паркинги, предплатени за месец
За лек автомобил
Нов За автобус до 22 места
Нов За автобус над 22 места
За товарни автомобили до 4 тона
Предплатени за месец парко места за леки автомобили, извън Зони
за платено паркиране

1.50 лв.

1.20 лв.
3.00 лв.
4.00 лв.

2.00 лв.
3.50 лв.
4.50 лв.

30.00 лв.
48.00 лв.
84.00 лв.
54.00 лв.
30.00 лв.

§10 В Чл. 49. IX. ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС се изменя на Център за подкрепа за
личностно развитие ЦПЛР – ОДК Търговище изменя и добавя нови точки както следва:
№

Наименование на услугата

Цена, лв.
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4.изм.
15 Нова
16. нова
17.нова
18 нова
19. нова
20 нова
21.нова
22. нова

Приложно изкуство
Детска музикална школа
Изобразително изкуство
Театрална
работилница“Сръчковци“
Клуб „Дизайн“,
Еко клуб
Детска фолклорна школа
Художествена гимнастика
Приложно колоездене

цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек

10.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв
5.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек

10.00 лв.
3.00 лв.
3.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.

§11 В Чл. 50., ал 2 т. 1 се изменя както следва:
1.
Цена на туристическа услуга любителски и спортен риболов в язовири, находящи се на
територията на община Търговище - общинска собственост, отдадени за управление и стопанисване на
общински предприятия - в размер на 5,00 лв., с включен ДДС, на рибарска въдица на ден, при
максимално позволени 2 броя въдици на човек на ден. От заплащане на цената се освобождават деца до
14-годишна възраст, придружавани от родител(настойник), или друг възрастен придружител. Децата
практикуващи любителски и спортен риболов могат да използват само 1 брой рибарска въдица за
риболовния си престой на язовира
§12 В Чл. 52. Цените на услуги, извършвани от Общинско предприятие „БКС - Търговище", се
правят изменение и допълнение определят, както следва:

Пози
ция

Вид на услугата

Депониране на неопасни битови, производствени и
1 изм. строителни отпадъци на Регионално депо, с. Пайдушко,
общинаТърговище
Събиране и транспортиране на битови отпадъци със
2 изм. специален автомобил от контейнери тип "Бобър" 1,1 м³ до
място за третиране

Единична
мярка

Единични цени –
лева

за 1 тон отпадък

19,78

за разстояние 1 км

5,70

3изм

Събиране и транспортиране на отпадъци със специален
автомобил за контейнери с обем 4 м3
до инсталация за третиране

за разстояние 1 км

4,00

4 изм

Транспортиране на отпадъци със специален автомобил за
контейнери с обем 30 м3 до Регионално депо

за разстояние 1 км

5,30

5 изм

Челен товарач – машинно изпълнение на земни, изкопни и
пътни работи, натоварване на материали и отпадъци

за 1 МСМ

6 изм

Транспортиране на отпадъци с автомобил
до 10 тона

за разстояние1 км

7 изм

Транспортиране на отпадъци с автомобил
до 14 тона

за разстояние 1 км

8.изм

Транспортиране на отпадъци с автомобил
до 20 тона

9 нов

Третиране на биоотпадъци в инсталация за компостиране

432,00
4,60
5,18

за разстояние 1 км

5,80

1 тон

18,94
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10нов Компост, произведен в инсталация за компостиране на
биоотпадъци

1 тон

6,00

11нов Органичен почвен подобрител, произведен в инсталация за
компостиране на биоотпадъци

1 тон

6,00

12нов Асфалтобетон плътна смес: "АС 12,5 изн. В 50/70"

1 тон

108,00

1 тон

88,00

м²

23,00

13 нов

Асфалтобетон неплътна смес (биндер):
"АС 16 биндер 50/70"

Частични ремонти в чертите на гр.Търговище: Възстановяване
асфалтови настилки с плътен асфалтобетон с дебелина на
пласта до 5 см, включително изрязване, почистване на
14нов
основата, полагане на битумна емулсия, натоварване и
транспорт на асфалтобетоновата смес до обекта, полагане,
уплътнение и всички свързани с вида работа разходи

§13 Създава се нов §13 в Преходни и заключителни разпоредби както следва:

„Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Търговище влиза в сила от деня на приемането й от
Общински съвет – Търговище.“
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