
Приложение № 1 
 

Изменение и допълнение на  
Наредба за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на услугите  
 
 

І. Създава се нова алинея към чл.22. 
(9) За издаване на разрешение по чл.22 за ползване на търговска площ на 

открито – 5 лв. 
 

ІІ. В чл.41 се правят изменения както следва: 
т.10  Одобряване на работни и технически проекти – 0.30 лв./кв.м. РЗП 
т.17  Издаване на удостоверение за представено геодезическо заснемане – 15 лв. 
т.23  Удостоверение за въвеждане в експлоатация на: 

- гаражи – 15 лв.; 
- строежи V-та категория – 60 лв.; 
- строежи IV-та категория – 120 лв. 

т.29  Одобряване на комплексен инвестиционен проект – 0,39 лв./кв.м. РЗП. 
т.34  Издаване на АКТ за узаконяване на незаконен строеж – 30 лв. 
 

ІІІ. В чл. 42 се правят следните изменения: 
т. 2   Издаване на удостоверение за идентичност на имена – 1,50 лв. 
т. 3   Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт смърт 

– 1 лв. 
Отменя се т.6. 
т. 8   Издаване на удостоверение за родствени връзки – 1,50 лв. 
т.11  Заверка за покана-декларация за покана на чужденец в Република 

България, на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях е 
от българска народност – 2 лв. 

т.13  За всички видове удостоверения по искане на граждани – 1 лв. 
 

IV. В наименованието на Раздел VIII от Глава втора се заличават думите “и 
лицензии” и то придобива вида: 

Такси за разрешение за стопанска дейност. 
 
V.  В чл.43 се правят следните изменения: 
Чл.43  (1) За разрешение на търговия с тютюневи изделия се събира 

първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на 
контрол по спазването изискванията за извършване на дейността; за разрешения на 
търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се 
събира годишна такса за упражняване на контрол по спазването изискванията за 
извършването на дейността в размери, при спазване на следните принципи: 

1. Размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от 
общината, за обработка на документите и за контрол по спазването на 
изискванията за извършване на дейността; 

 
(2) Таксите по ал.1 се събират за разрешения за: 



1. Търговия с тютюневи изделия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и 
тютюневите изделия: 

 Първоначална 
такса в лв. 

Годишна 
такса в лв. 

Градове 150  150 
Села   50    50 
Складове  300   300 
Заведения:   
Без категория   50     50 
1 и 2 звезди 100   150 
3 звезди 150   500 
4 звезди 200 1500 
5 звезди 250 2000 

 
2. Търговия с вино и спиртни напитки, съгласно чл.43 ал.1 т.1 

а)  
 Годишна 

такса в лв. 
Градове   150 
Села     30 
Складове    300 
Заведения:  
Без категория   100 
1 и 2 звезди    
- до 20 места   200 
- над 20 места   300 
3 звезди 1500 
4 звезди 4000 
5 звезди 5000 

 
Създава се нова подточка: 

в) Вписването в разрешението става след предоставяне на документ, 
удостоверяващ липсата на данъчни, както и на други финансови задължения към 
общината. 

 
Точка 3 придобива вида: 
3. За населени места до 500 жители таксите по ал.2 т.1 и т.2 се заплащат в размер 

50 на сто от определените от Общинския съвет. 
 
(3) Първоначалните такси по ал.2 се заплащат преди издаване на разрешението, 

а годишните такси – в  срок до 31 януари. 
 
(4) За годината на издаване на разрешението по ал.1 годишната такса се заплаща 

в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, 
включително месеца на издаването. 

 
VI. В чл.47 се правят следните изменения: 
В т.16 думата “лицензия” се заменя с “разрешение”. 
т.20  По производство за: 
- настаняване под наем върху общински имот – 5 лв. 



- продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти – 10лв. 
Таксите се събират предварително. 
 
Създават се нови точки: 
т.23  Регистрация на кучета, съгласно чл.5 ал.2 от Наредба за регистриране и 

стопанисване на кучета – 10 лв. 
т.24   Издаване на всички видове удостоверения от отдел “ОСЕЗГВР” – 3 лв. 
т.25 Извършване на вписвания в Агенция по вписванията на договори по 

прехвърляне на собственост и наем на общински недвижими имоти – 5 лв. 
 


