АНАЛИЗ
услуга: 55. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ
И РАБОТНИ ПРОЕКТИ по част План за безопасност и здраве
/ПБЗ/ и част План за управление на строителните отпадъци
/ПУСО/
Себестойност
на таксата в
лв.
/УЧС в минути
х минути/

Усреднено
време за
изпълнение
/в минути/

в лв.
1.1

Преки разходи
Приемане на изискуеми документи и входиране на преписката в
1 ИС "Е-община"
служител от отдел ДАО
2 Заплащане на дължима такса
касиер отдел МДТ
Проверка на изискуемите документи: окомплектоване на проекта,
съгласно Наредба 4 за обем и съдържание на инвестиционните
3 проекти; влязло в сила Разрешение за строеж.
главен експерт
4 Подготовка за съгласуване: подпечатване на съответните части
главен експерт
Проверка за съответствието на предложените за съгласуване
схеми за разполагане или ситуации, по специалности с
5 действащата нормативна уредба
главен експерт
При несъответствие на инвестиционния проект с нормативната
уредба: мотивиран отказ за съгласуването му, по
6 законосъобразност /чл. 146 от ЗУТ/
началник отдел
главен архитект
Ако проектът отговаря на нормативните изисквания се съгласува/
7 одобрява.
главен експерт

Приключване на услугата в деловодната система и получаване на
8 проектите от 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
Усреднена часова ставка на касиер от отдел МДТ
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1,50
100,29
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102,29

3,24 лв.
3,24 лв.

98,79

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 обекти от пета и четвърта категория
за обекти от трета, втора и първа категории
Срок за изпълнение 7 дни - по ЗУТ

4,74 лв.
5,27 лв.
7,07 лв.
9,25 лв.

40 лева
60 лева

