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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ 
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 
от АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ - Кмет на Община Годеч 

 Относно: Изменения и допълнения в Наредба №2 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Годеч, приета с Решение №131 от 29.11.2012г. от Протокол №11 на Общински съвет 
- Годеч 
 
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 В предложения проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч са 
свързани със нормативните изисквания за уеднаквяване на процедурите и видовете услуги, 
предоставяни от община Годеч в съответствие с изискванията на Наредба за 
административно обслужване, извършената последна актуализация на Списъка на 
унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), както и с 
императивна разпоредба на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК за 
въвеждането на комплексното административно обслужване в срок до 25 Март 2015г. 
Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги се публикува в 
Системата за самооценка на административното обслужване, в която се въвежда и отчита 
състоянието на административните услуги, съгласно наименованията им в СУНАУ.  

 Съществуването на СУНАУ се регламентира с Наредбата за администативното 
обслужване, приета с Постановление №246 на Министерския съвет от 2006 г. /обн., ДВ, бр.78 
от 2006 г./. Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги се 
поддържа при спазване на приниципите и в съответствие с разпоредбите на: 

- Закона за администрацията; 
- Административно-процесуалния кодекс; 
- Наредбата за административното обслужване; 
- Наредбата за електронните администравни услуги; 
- Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги; 
- Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги и 
други нормативни актове за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в 
регистри на информационни обекти. 



 
Упълномощените от главния секретар на Министерския съвет длъжностни лица 
актуализират информацията в СУНАУ по реда на чл.17 от Наредбата за административното 
обслужване, като всеки административен орган заявява за вписване в СУНАУ 
наименованията на предоставяните от него административни услуги, както и настъпилите 
промени или заличавания в тях, като се ръководи от определението за „административна 
услуга”, съдържащо се в Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията. 
В тази връзка е необходимо и целесъобразно да бъде изменена и допълнена Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Годеч от Общински съвет – Годеч. 
При определянето на цените и таксите на услугите, които се променят или добавят са 
спазени принципите визирани в чл.7 и чл.8 от ЗМДТ, като са отчетени всички разходи по 
предоставяне на услугата включително за труд, материали за управление и контрол по 
събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата и 
цената на услугата.  
Друга причина, която налага промяна на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч е свързана със 
нормативните промени на Закона за местните данъци и такси. 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и 
приемане на следното           
                                                                    
                                ПРОЕКТ! 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 
и чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет РЕШИ: 
 
Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Годеч, както следва: 
 
§ 1. В глава първа „Общи положения”, раздел І – „Определяне на размера на общинските 
такси и цени на услуги” се правят следните изменения и допълнения: 
В чл.6, ал.2 се създава изречение второ: „В случаите на освобождаване от такси по решение 
на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските 
приходи.” 

 
§ 2. В глава втора „Местни такси”, раздел І – „Такса за битови отпадъци” се правят 
следните изменения и допълнения: 
1. В чл.14, ал.2 числото „30” се заменя с „31”. 

 
2. В чл.17, ал.2 думите „30 ноември” се заменят с „31 декември”. 

 

3.  Чл.18, ал.1 се изменя така: „(1) Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима. 
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”. 



 
 
4. В чл.20, ал.1 думите „30 ноември” се заменят с „31 декември”. 

  
5. В чл.20 се създава нова ал.3: 
„(3). Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната.” 
 
§ 3. В глава втора „Местни такси”, раздел ІV – „Такси за технически услуги” се правят 
следните изменения и допълнения: 
1. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения: 
а) отпада „Приложение №1” и се изменя със думите „следните приложения” 
б) създават се следните точки, както следва:  
„т.1 Приложение 2 – Административно-техническите услуги – Общинска собственост (за 
услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА2) 
„т.2. Приложение 3 – Административно-технически услуги „Устройство на територията” 
(за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА3)”;  
„т.3. Приложение 4 – Административни услуги „Контрол по строителството” (за услуги, 
включени в СУНАУ под номер ОБА5) и   административни услуги „Кадастър” (за услуги, 
включени в СУНАУ под номер ОБА6)”. 
 
2. Създава се нов чл.30а: 
„Чл.30а. Не се заплаща такса за технически услуги при: 
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план; 
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка; 
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или 
вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че 
тези условия са налице; 
4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите; 
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова 
оценка на отчужден недвижим имот; 
6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по 
дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия. 
7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото 
положение на недвижими имоти; 
8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.” 
 
3. Създава се нов чл.30б: 
„Чл.30б. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с 
нормативен акт, не може да надвишава 1 месец. 
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на 
ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.” 
 
§ 4. В глава втора „Местни такси”, раздел V – „Такси за административни услуги” се правят 
следните изменения и допълнения: 
1. Чл.31 се изменя така: 



 
„(1) За извършване на Административни услуги по гражданско състояние и актосъставяне 
(за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА1) се определят такси в размери и срокове, 
съгласно Приложение 1.  
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги: 
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане; 
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен 
граждански брак; 
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него; 
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние; 
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител; 
6. поддържане на регистъра на населението; 
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението; 
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия. 
(3) За извършване на Административните услуги – „Селско стопанство и екология” (за 
услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА8), „Зелена система” (за услуги, включени в 
СУНАУ под номер ОБА9) и „Земеползване” (за услуги, включени в СУНАУ под номер 
ОБА10) се определят такси в размери и срокове, съгласно Приложение 5. 
(4) За извършване на Административните услуги – „Търговия, туризъм, транспорт” 
(ОБА11) и „Транспорт” (за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА12) се определят 
такси в размери и срокове, съгласно Приложение 6. 
(5) За извършване на Административните услуги – „Местни данъци и такси” (за услуги, 
включени в СУНАУ под номер ОБА13) се определят такси в размери и срокове, съгласно 
Приложение 7. 
(6) За извършване на Правните и административно-техническите услуги (за услуги, 
включени в СУНАУ под номер ОБА4)  и Административни услуги – „Нотариална дейност” 
(за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА15) се определят такси в размери и срокове, 
съгласно Приложение 8.” 
 
2. Създава се нов чл.33а: 
„Чл. 33а. (1) Общината предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и 
юридически лица.  
(2) Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от повече от една 
административни структури. Искане за комплексно административно обслужване може да 
бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него. Индивидуалният 
административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен от 
заявителя точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски 
оператор. 
(3) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 
1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на 
отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка 
услуга. 
2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на 
отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най–дълъг срок на 
изпълнение. 



 
(4) Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните 
услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската 
услуга, ако се ползва такава. 
(5) Комплексните услуги се заплащат в ОБЦУИГ преди изпълнение на услугата и служебно 
се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.” 
 
3. Създава се нов чл.33б: 
„Чл. 33б.  (1) Общината осъществява първи етап на комплексно административно 
обслужване (КАО) при предоставяне на административни услуги. Когато за извършване на 
административна услуга, предоставяна от общината, се изискват информация или 
доказателствени средства по данни, за които Община Годеч е първичен администратор, 
осигуряването им се осъществява служебно. 
(2) Комплексното обслужване се състои от отделни услуги, предоставяни от Община Годеч. 
(3) Срокът за изпълнение на услугата по ал. 1 се определя от съставната услуга с най–дълъг 
срок на изпълнение. 
(4) Таксата/цената за услуга по ал.1 е сбор от таксите/цените на съставните услуги. 
Таксата/цената се заплаща в ОБЦУИГ преди изпълнение на услугата.„ 
 
4. Създава се нов чл.33в: 
„Чл. 33в. Редът и процедурите по предоставяне на комплексни услуги по предходните 
членове се конкретизират във Вътрешните правила за организация на административното 
обслужване в Община Годеч, утвърдени по реда на чл.1, ал. 2 от Наредбата за 
административното обслужване (ДВ бр. 78 от 2006 г.).”                                                                                         
 
§ 5. В глава трета „Цени на услуги, предоставяни от общинска администрация” се правят 
следните изменения:  
1. Наименованието на глава трета се изменя така: „ЦЕНИ НА УСЛУГИ, НЕУРЕДЕНИ СЪС 
ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГОДЕЧ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА” 
2. В чл.41: отпада „Приложение №3” и се изменя със „Приложение 9”. 
 
§ 6. В глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби” се правят следните 
изменения и допълнения: 
1. Създава се нов чл.42: „Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 
намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а 
юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 
500 лева. 

 
2. Създава се нов чл.43: „(1). При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите 
по чл.42, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите 
лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 
(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите 
по този закон. 
 
3. Досегашните чл.42 и чл.43 стават чл.44 и чл.45. 

 



 
4. В чл.45 се създават нови ал.3, ал.4 и ал.5: 
„(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени 
от кмета на Община Годеч, постъпват в приход на бюджета на общината. 
(4) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени при 
извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 
лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на 
контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените 
разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, 
че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати 
доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за 
нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. 
(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 
издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за 
събиране.” 
 
§ 7. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9:  
„§ 9. Приложения от 1 до 9 са неразделна част от тази наредба.” 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ 
Кмет на община Годеч 
 
 
Изготвил: 
Валя Манова 
Секретар на община Годеч 
 


