АНАЛИЗ
услуга: 54.Одобряване на схема за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения, рекламни,
информационни и монументално-декоративни елементи,
елементи на градското обзавеждане и др.
Себестойност
на таксата в
лв.
/УЧС в минути
х минути/

Усреднено
време за
изпълнение
/в минути/

в лв.
1.1

Преки разходи
Приемане на проектната документация (схема) и входиране на
1 преписката в ИС "Е-община"
служител от отдел ДАО
2 Заплащане на дължима такса
касиер отдел МДТ
Проверка на изискуемите документи: Схема за разполагане на
преместваем обект или ситуация, обяснителна записка, проектна
документация (в зависимост от обекта), конструктивно становище
3 (при необходимост)
главен експерт
главен архитект

4

5

6

7

Представяне на проекта от главен експерт пред ОЕСУТ (обекти и
съоръжения, които попадат в първа зона), подготовка за
съгласуване на преместваемия обект и съоръжение
главен експерт
Проверка за съответствието на предложените за съгласуване
схеми за разполагане или ситуации, по специалности с
действащата нормативна уредба
главен експерт
При неприемане от ОЕСУТ, отказ за съгласуване – изпращане на
препис от протокола на заинтересованите страни
главен експерт
Ако схемата/ проектът отговаря на нормативните изисквания се
съгласува/ одобрява.
главен архитект

Приключване на услугата в деловодната система и получаване от
8 Възложителя
служител от отдел ДАО
Преки разходи, които включват разходи за материали – тонер
касети, канцеларски материали, хартия, изчислени на база
консумацията за 2017 г.
1.2
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ
2.
Непреки разходи
Себестойност на непреките разходи включващи: обучение и
повишаване на професионалната квалификация, ел.енергия,
софтуер, електронни подписи, интернет, телефонни услуги,
сертификати, изчислени на база 2017 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА: ПРЕКИ + НЕПРЕКИ
РАЗХОДИ

Усреднена часова ставка /УСЧ/ на длъжностни лица от отдел ДАО

160

0,69

10

0,05

5

0,05

45

0,12

10

0,09

45

0,09

20

0,09

20

0,15

5

0,05

1,50
111,69
2,00

113,69

3,24 лв.

110,19

Усреднена часова ставка на касиер от отдел МДТ
Усреднена часова ставка на главен специалист от дирекция
"Устройство на територията"
Усреднена часова ставка на главен експерт от дирекция
"Устройство на територията"
Часова ставка на началник отдел
Часова ставка на главен архитект
Предложение за себестойност на такса за техническа услуга
за преместваеми обекти – павилиони, мобилни фургони и др. с
проект;
при обекти и съоръжения със схема за разполагане или ситуация,
за рекламни и информационни елементи, елементи на градското
обзавеждане и др.
Срок 14 дни - по ЗУТ

3,24 лв.
4,74 лв.
5,27 лв.
7,07 лв.
9,25 лв.

50 лева

30 лева

