МЕСТНИ ТАКСИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 9 ОТ ЗМДТ

Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение
Чл.21 (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция,
промишлени и други неселскостопански стоки се заплаща такса на кв.м. на ден или на
месец, както следва:
1.в града в зависимост от зоните:
а) на кв.м./ден:
І зона – 3.00 лева
ІІ зона – 2.50 лева
б) на кв.м./месец:
І зона – 12.00 лева
ІІ зона – 10.00 лева
2.в селата:
а) на кв.м./ден – 2.00 лева
б) на кв.м./месец – 7.00 лева
Чл.21 (2) Производител на селскостопанско продукция заплаща 50 % от таксата по
чл.21, ал.1.
Чл.22 За продажба на стоки /селскостопанска продукция, дърва за огрев, риба и
др./ от превозни средства, се заплащат такси на ден, в т.ч.:
1.продажба от кола, впрегната с животинска тяга
3.00 лева/ден
2. продажба от лек автомобил
4.00 лева/ден
3.продажба от товарен автомобил до 3 тона
6.00 лева/ден
4.продажба от товарен автомобил над 3 тона
10.00 лева/ден
5.продажба от товарен автомобил с ремарке или полуремарке
12.00 лева/ден
Чл.23 (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за търговска
дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на
кв.м. на ден или кв.м. на месец, според зоната, в която е разположен теренът, както
следва:
1.в града в зависимост от зоните:
а) на кв.м./ден:
І зона – 0.30 лева
ІІ зона – 0.25 лева
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б) на кв.м./месец:
І зона – 9.00 лева
ІІ зона – 7.50 лева
2.в селата:
а) на кв.м./ден – 0.25 лева
б) на кв.м./месец – 6.00 лева
Чл.24 (1) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и
празници, за продажба на стоки се заплаща такса в лева на кв.м. на ден, съгласно
зоните, както следва:
кв.м. на ден
1.в града в зависимост от зоните:
І зона – 3.00 лева
ІІ зона – 2.50 лева
2.в селата: 2.00 лева
Чл.25 (1) За ползване на места, върху които са организирани панорами,
стрелбища, моторни люлки и др., се заплаща такса на кв.м. на ден, както следва:
0.15 лева/кв.м./ден
(2)За почистване на терена на който са поставени моторни люлки, стрелбища и
др. се заплаща депозит в размер на 50 лева.След приключване на ползването на терена,
ползвателят се задължава да го почисти, което се установява с протокол след извършен
оглед от служител на общинска администрация.
Чл.27 За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за
разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция
за лични нужди от физически лица и юридически лица се заплаща такса в лева на кв.м.
на месец, или за част от месеца, както следва:
1.в града в зависимост от зоните:
І зона – 0.50 лева на кв.м за месец или за част от месеца
ІІ зона – 0.45 лева на кв.м за месец или за част от месеца
2.в селата:
0.40 лева на кв.м за месец или за част от месеца
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и
други общински социални услуги
Чл.42 (1) Лицето ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж,
заплаща месечна такса, както следва:
1.при размер на пенсията до 110 лева- 42 лева
2.при размер на пенсията от 110 лева до 200 лева- 55 лева
3.при размер на пенсията над 200 лева – 62 лева
4.30 % от пенсията - за ветераните от войните /съгл. чл.4, т.5 от Закона за
ветераните от войните/
5.100 % от реалната издръжка – за лицата, сключили договор за предоставяне на
собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане /съгл.чл.26, ал.1, т.4 и чл.30,
ал.1 от Наредба № 4 на МТСП за условията и реда за извършване на социални услуги/
Такси за технически услуги
чл.44 Размер на таксите за технически услуги:
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1. За издаване на скица за недвижим имот:
 обикновена услуга до 14 работни дни – 8,00 лв.;
 бърза услуга до 5 работни дни – 16,00 лв.;
 експресна услуга до 24 часа – 24,00 лв.
2. За презаверяване на скица от издаването на която са изтекли 6 месеца (в
рамките на работния ден):
 скица – 4,00 лв.;
 скица-виза – 10,00 лв.
3. За издаване на удостоверение за обстоятелства и факти по териториално и
селищно устройство и по Закона за кадастъра и имотния регистър:
 обикновена услуга до 14 работни дни – 15,00 лв.
4. За издаване на удостоверение за местонахождение на имот:
 обикновена услуга до 14 работни дни – 5,00 лв.
5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях:
 в рамките на един работен ден – 1,00 лв./страница А4;
 в рамките на един работен ден – 3,00 лв./страница А3.
6. За издаване на удостоверение за реституционни претенции:
 до 14 работни дни – 20,00 лв./имот
7. За издаване на удостоверение по чл. 13 от ППЗСЗЗ:
 до 14 работни дни – 25,00 лв./имот
8. За издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ:
 до 14 работни дни – 20,00 лв./строеж
9. За издаване на удостоверение по чл. 50 от ППЗОЗЗ:
 до 14 работни дни – 15,00 лв./сграда
10. За заверяване на молба-декларация за снабдяване с документ за собственост:
 до 14 работни дни – 5,00 лв.
Чл. 46. 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;
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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.
9. попълване на приложение по данъчни /имотни/ декларации
Такси за административни услуги
Чл.50 (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните
такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници:
-обикновенна услуга –3 дни – 4.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 6.00 лева
-експресна услуга –3 часа – 8.00 лева
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена:
-в рамките на 1 работен ден – 6.00 лева
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт:
-обикновенна услуга –3 дни – 4.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 6.00 лева
-експресна услуга –3 часа – 8.00 лева
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак,
както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:
-обикновенна услуга –3 дни – 4.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 6.00 лева
-експресна услуга –3 часа – 8.00 лева
5. за издаване на удостоверение за семейно положение:
-обикновенна услуга –3 дни – 3.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 4.50 лева
-експресна услуга –3 часа – 6.00 лева
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки:
-обикновенна услуга –3 дни – 3.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 4.50 лева
-експресна услуга –3 часа – 6.00 лева
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или
настоящ адрес:
-обикновенна услуга –3 дни – 3.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 4.50 лева
-експресна услуга –3 часа – 6.00 лева
8. Отм.
9. Отм.
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – в лв.;
-обикновенна услуга –3 дни – 6.00 лева
-бърза услуга –1 ден – 9.00 лева
-експресна услуга –3 часа – 12.00 лева
11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани:
-обикновенна услуга –3 дни – 2,00 лв.
-бърза услуга –1 ден – 3.00 лв.
-експресна услуга –3 часа – 4.00 лв.
12. за преписи от документи:
-обикновенна услуга –3 дни – 1.00 лв./стр.
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-бърза услуга –1 ден – 2.00 лв./стр.
-експресна услуга –3 часа – 3.00 лв./стр.
Чл.50 (4) 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.
Чл.53 (1) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса, както следва:
-за нежилищни имоти – 3.00 лева
-за жилищни имоти – 2.00 лева
Чл.54 (1) За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър
добитък:
4.00 лева
Чл.64 За издаване на удостоверени, когато това е предвидено в закон, и за заверка
на документи се заплаща такса, както следва:
I.Дирекция”МДНП”
1.Издаване на удостоверение за декларирани данни за сраната- 5.00 лева.
2.Издаване на удостоверение за декларирани данни за чужбина – 10.00 лева.
3.Издаване на копие от данъчна декларация:
- обикновена услуга до 7 дни – 3.00 лева
- експресна – 6.00 лева
4.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства или
издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси:
- обикновена до 7 дни – 3.00 лева
- експресна – 6.00 лева
5.Издаване на удостоверение на наличие или липса на задължения по местни
данъци, такси и неданъчни приходи:
- обикновена до 7 дни – 5.00 лева
- експресна – 10.00 лева
6.Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка - 5.00 лева
7.Издаване на други удостоверения и справки по искане на физически и
юридически лица:
- обикновена до 7 дни – 3.00 лева
- експресна – 6.00 лева
8.Издаване на удостоверение за данъчна оценка:
- обикновена до 14 дни – 5.00 лева
-бърза- до 3 дни – 10,00 лева
- експресна- в рамките на деня – 15.00 лева
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Такси за гробни места
Чл.55 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси,
както следва:
1.до 15 години – 20.00 лева;
2.за вечни времена – 60.00 лева
3.за ползване на семейни гробни места:
- за 15 години – 50.00 лева
- за вечни времена – 100.00 лева
Такса за притежаване на куче
Чл.56 (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в касата на
дирекция „МДТНП” в размер на 5.00 лева.
Други местни такси, определени със закон
Чл.59 (1) За издаване на Позволително за ползване на лечебни растения се
заплаща следната такса:
1.0.03 лева/килограм
Чл.61 Позволително не се изисква и не се заплащат такси при събиране на билки
за лични нужди, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:
- корени, коренища, луковици и грудки – до 1 кг.;
- кори, цветове, пъпки – 0,5 кг.;
- листа, талус – до 1 кг.;
- плодове – до 10 кг.
Чл. 62 За бране на плодове от общински поземлен фонд, паркове и улици, се
заплаща такса в размер, както следва:
-череши - 0.25 лева/кг.
-ябълки – 0.30 лева/кг.
-орехи – 0.30 лева/кг.
-кайсии – 0.30 лева/кг.
-други плодове- 0.20 лева/кг.
Чл. 63а. (1) На основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ при промяна на предназначението на
земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от
ЗОЗЗ за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса в размер, определен
по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кфт x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при
неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2.5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кфт - коефициентът за функционалния тип на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на
земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 75 б и чл. 75 в:
а) при площ до 5 дка включително – 2.00;
б) при площ от 5 до 10 дка включително – 2.50;
в) при площ от 10 до 20 дка включително – 3.00;
г) при площ над 20 дка – 3.50;
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2. за обектите по чл. 75 г независимо от размера на площта, която се засяга –
2.00.
(3) Коефициентът за функционалния тип на населеното място се определя в
зависимост от групата по функционален тип на населеното място и от вида на
обекта, както следва:
Групи по функционален тип
Вид на обекта

1

2

3

4

по чл. 75 по чл. 75 по чл. 75
б
в
г

1. За земи в землищата на населени места от
IV и V функционален тип: гр. Вълчи дол, с. 7,00
Брестак и с. Стефан Караджа

2,50

0,60

2. За земи в землищата на населени места от
VI до VIII функционален тип – с. Генерал Киселово, с.
Червенци, с.Михалич, с. Генерал Колево, с. Звънец, с. 4,50
Добротич, с. Караманите, с. Радан войвода, с. Оборище, с.
Метличина, с. Искър, с. Калоян, с. Есеница, с. Изворник, с.
Бояна, с. Войводино, с. Щипско, с. Кракра и с. Страхил.

2,00

0,40

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1.00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни –
1.00.
Чл. 63 б. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 75 а, като се ползва
съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 75 а, ал. 3, при промяна
на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1.
търговски обекти;
2.
административни обекти;
3.
курортни обекти;
4.
туристически и спортни обекти;
5.
жилищни и вилни комплекси.
Чл. 63 в. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 75 а, като се ползва
съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 75 а, ал. 3, при промяна
на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1.
обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост;
тържища за непреработена селскостопанска продукция; обекти за съхраняване,
поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
2.
жилищни и вилни сгради и гаражи.
Чл. 64 г. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 75 а, като се ползва
съответният коефициент в колона 4 на таблицата към чл. 75 а, ал. 3, при промяна
на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1.
обекти - държавна и общинска собственост;
2.
здравни обекти;
3.
обекти на науката, образованието и културата;
4.
обекти на енергетиката и транспорта;
5.
обекти със социално предназначение;
6.
обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7.
обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8.
обекти на отбраната и националната сигурност.
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