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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
от Протокол № 17 
от заседанието на 30.10.2012 г. 
по точка 6 от дневния ред 
 
 
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 
23 / 30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци. 

РЕШЕНИЕ № 111 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл.79 от Административно-
процесуалния кодекс и чл.9 от ЗМДТ :  

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, 
приета с Решение № 23 / 30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци, както следва: 
 
§ 1. В раздел IV „ Такси за технически услуги” на Наредбата прави следните изменения : 

1.Чл.37., ал.1, т.1  била : “Издаване на скица за недвижим имот ” става: “Издаване на скици 
за недвижими имоти” 
2.Чл.37., ал.1, т.2 била : “Издаване на виза за проектиране ” става: “Издаване скица-виза за 
проучване и проектиране ” 
3. Чл.37., ал.1, т.4 била : “Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти ” става:    “ 
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за 
строеж” 

           4. Чл.37., ал.1, т.5 била : “Допускане (разрешаване) на изработване на подробен 
устройствен план “ става:     “ Издаване разрешение за изработване на подробен устройствен план 
” 

    5. Чл.37., ал.1, т.6 била : “Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план ” 
става:     “ Приемане и одобряване на подробен устройствен план ” 
    6. Чл.37., ал.1, т.7 била : “Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение 
на подробен устройствен план ” става:     “ Допускане изработването на проекти за изменение 
на подробни устройствени планове ” 
    7. В Чл.37., ал.1, т.8 се отменя. 
    8. Чл.37., ал.1, т.9 била : “Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за 
инвестиционна инициатива ” става: “ Разрешаване изработването на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива ” 
    9. В Чл.37., ал.1, т.10 се отменя. 
   10. Чл.37., ал.1, т.12 била : “Презаверка на строително разрешение ” става:   “ Презаверяване 
на разрешение за строеж, което е изгубило действие си, поради изтичане на срока  ” 
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   11. Чл.37., ал.1, т.15 била : “Присъствие на определяне на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строеж ” става: “ Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа ” 
   12. Чл.37., ал.1, т.16 била : “Проверка за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на 
застрояването ” става:   
“ Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за 
това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването ” 
   13. Чл.37., ал.1, т.17 била : “Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване 
удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория ” става: 
  “ Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория” 
   14. В Чл.37., ал.1, т.18 се отменя. 
   15. В Чл.37., ал.1, т.19 се отменя. 
   16. В Чл.37., ал.1, т.21 се отменя. 
   17. Чл.37., ал.1, т.22 била : “Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и 
издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински 
експертен съвет ” става:   “ Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти ” 
  18. Чл.37., ал.1, т.23 била : “Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 
настилки и вътрешно квартални пространства ” става:    “ Издаване на разрешение за строеж за 
разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства ” 
  19. В Чл.37., ал.1, т.24 се отменя. 
  20. Чл.37., ал.1, т.25 била : “Приемане и заверяване на екзекутивна документация ” става:     
“ Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация ” 
  21. Чл.37., ал.1, т.26 била : “Издаване на удостоверение за степен на завършеност  на строеж 
” става: 
   “ Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност  на строежи 
” 
        22. Чл.37., ал.1, т.27 била : “Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване ” става: 

     “ Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ 
на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване ” 

     23. В Чл.37., ал.1, т.28 се отменя. 
        24. Чл.37., ал.1, т.30 била : “Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план ” става: 

  “ Допълване/ поправка на кадастрален план” 
     25. В Чл.37., ал.1, т.34 се отменя. 
     26. В Чл.37., ал.1, т.36 се отменя. 
     27. В Чл.37., ал.1, т.38 се отменя. 
     28. Чл.37., ал.1, т.39 била : “Издаване на заверени копия от проектна документация ” става: 
 “ Заверка на копие на документ от технически архив ” 
     29. В Чл.37., ал.1, т.40 се отменя. 
     30. В Чл.37., ал.1, т.41 се отменя. 
     31. В Чл.37., ал.1, т.42 се отменя. 

  32. В Чл.37., ал.1, т.43 изменя цената от “10 лв./имот” на “20 лв./имот”. 
     33. Чл.37., ал.1, т.44 била : “Съгласуване на идеен инвестиционен проект ” става: 
     “ Съгласуване на идейни инвестиционни проекти ” 
     34. Чл.37., ал.1, т.45 била : “Изготвяне на справки относно изменения на устройствени 
планове и схеми ” става:     “ Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменения 
на устройствени планове и схеми ” 
     35. В Чл.37., ал.1, т.47 се отменя. 
     36. Чл.37., ал.1, т.48 била : “Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за 
издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура ” става: “ 
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти ” 
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    37. Чл.37., ал.1, т.49 била : “Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот 
без път” става:  “ Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди 
поземлени имоти ” 
    38. Чл.37., ал.1, т.50 била : “Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по 
който е изпълнен строеж, чрез заснемане ” става:  “ Одобряване на проект-заснемане на 
извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени ” 
    39. Чл.37., ал.1, т.51 била : “Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на 
сграда ” става:  “ Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж ” 
    40. В Чл.37., ал.1, т.52 се отменя. 
    41. В Чл.37., ал.1, т.54 се отменя. 
    42. Чл.37., ал.1, т.55 била : “Издаване на удостоверения за доброволна делба ” става: “ 
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това 
инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ” 

 
§ 2. В раздел V „ Такси за административни услуги” на Наредбата прави следните изменения 
и допълнения : 

1.Чл.38., т.8 била : “Издаване на удостоверение за наследници – 5 лв. ” става:      “ Издаване на 
удостоверение за наследници:  

 обикновена услуга – 5 лв. 
 експресна услуга – 10 лв.” 

2.Чл.38., т.10 била : “Издаване на удостоверение за родствени връзки ” става:  “ Издаване на 
удостоверение за съпруг /а и родствени връзки ” 
3.Чл.38., т.11 била : “Издаване на  удостоверение  за идентичност  на имената на едно лице 
”става:  
“ Издаване на  удостоверение  за идентичност  на лице с различни имена ” 
4.Чл.38., т.12 била : “Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване  на 
граждански брак с чужденец в чужбина ” става:   “ Издаване на удостоверение за сключване на 
брак от български гражданин в чужбина ” 

   5. В Чл.38., т.20 се отменя. 
6. Чл.38., т.22 била : “Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на 
чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без  гражданство ” става:            
 “ Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението ” 
7. Чл.38., т.24 била : “Издаване на удостоверение  за родителски права ” става:       “ Издаване на 
удостоверение  за правно ограничение ” 

   8. В Чл.38., т.26 и т.27 се отменят. 
   9. В Чл.38 се създава нова точка 29: 
           “ Издаване на удостоверение за родени от майката деца – 5 лв.” 
  10. В Чл.38 се създава нова точка 30: 
           “ Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г. - 5лв.” 
  11. В Чл.38 се създава нова точка 31: 
           “ Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница 
от семеен регистър на населението – 5 лв.” 
  12. В Чл.38 се създава нова точка 32: 
“ Издаване на  удостоверение  за семейно положение, съпруг /а и деца – 5 лв.” 
  13. В Чл.38 се създава нова точка 33: 
 “  Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за 
обстоятелствена проверка :  

 Обикновена услуга – 10 лв. за 1 брой молба-декларация  
 Бърза услуга – 20 лв. за 1 брой молба-декларация 
 Експресна услуга – 30 за 1 брой молба-декларация – само при възможност по преценка на 

длъжностното лице ” 
14. В Чл.39., ал.1, т.1 се отменя. 
15. Чл.39., ал.1, т.2 била : “Издаване на удостоверение за удостоверение за  данни, декларирани по 
Закона за местните данъци и такси ” става: “ Издаване на документи от значение за признаване, 
упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси ” 
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16. Чл.39., ал.1, т.6 била : “Издаване на  удостоверение за платен данък върху наследството ” 
става:           “ Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство ” 
17. В Чл.39., ал.1, т.10 се отменя. 
18. Чл.39., ал.1, т.12 била : “Такса за предоставяне на информация на Частен съдебен изпълнител 
за лица длъжници по изпълнителни дела ” става: “ Предоставяне на данъчна и осигурителна 
информация ” 
19. В Чл.39., ал.1, т.11, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17 и т.18 се отменят. 
20. В Чл.40., т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 се отменят. 
 21.Чл.40., т.9 била : “Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост ” 
става:  “ Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска 
собственост ” 
 22.  В Чл.40., т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14се отменят. 
 23.  Чл.40., т.15 била : “Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими  имоти ” 
става:  “ Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 
собственост ” 
 24. Чл.40., т.16 била : “Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за 
недвижими имоти - общинска собственост ” става: “ Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти ” 
25.  В Чл.40., т.17 и т.18 се отменят. 
26.  Чл.40., т.19 била : “Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен 
общински имот ” става:   “ Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за 
имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот ” 
27.  В Чл.40., т.20, т.21, т.22 и т.23 се отменят. 
28.  В Чл.40 се създава нова точка 24: 
         “ Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните 
отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове -5 лв.” 
29.  В Чл.40 се създава нова точка 25: 
         “ Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение – 5 лв.” 
 30.  В Чл.40 се създава нова точка 26: 
         “ Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна 
собственост – 5 лв.” 
 31.  В Чл.40 се създава нова точка 27: 
         “ Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници - 20 лв. за един автомобил.” 
 32.  В Чл.40 се създава нова точка 28: 
         “ Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и 
използване на улеснения при паркиране – Без такса.” 
 33.  В Чл.41., т.1 и т.2 се отменят. 
 34.  Чл.41, т.3 била : “Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър ” 
става: 
  “ Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър ” 
 35. Чл.41, т.4 била : “Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност ” става:         
 “  Издаване на разрешение за преместване на растителност ” 
 36. Чл.41, т.5 била : “Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга издаване на 
удостоверения на водачите ” става: “ Такса за издаване на регистрационен талон на ППС с 
животинска тяга ” 
 37. Чл.41, т.7 била : “Регистрация на пчелни семейства ” става:   “ Регистрация на собственици на 
пчели и пчелни семейства ( извършва се от кметствата ) – Без такса.” 
 38.Чл.41, т.8  била : “Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 
” става: “ Маркиране на дървесина, добита извън горските територии ” 
 39. Чл.41, т.9 била : “Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лози в селскостопанските земи ” става: “ Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 
дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи ” 
40. В Чл.41, т.10 изменя цената от “5 лв” на “Без такса”. 
41. В Чл.41, т.13 се отменя. 
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42.Чл.41, т.14 била : “Издаване на Позволително за ползване на лечебни растения - събиране на 
билки и преработването им, събиране на генетичен материал – 5лв” става:  “ Издаване на 
позволително за ползване на лечебни растения – 10 лв.” 
43.Чл.41, т.15  била : “Издаване на удостоверения за частна ветеринарно - медицинска практика ” 
става: “ Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за 
упражняване на частна ветеринарномедицинска практика ” 
44. В Чл.41, т.16 се отменя. 
45. Чл.41, т.17 била : “Издаване на превозен билет ” става: “ Издаване на превозен билет за 
транспортиране на добита дървесина извън горските територии” 
 46. В Чл.41, т.18 се отменя. 
 47.  В Чл.41 се създава нова точка 19: 
     “ Издаване на разрешително за ползване на воден обект – 250 лв.” 
48. Чл.41 се създава нова точка 20: 
     “ За продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект – 100 лв.” 
49. В Чл.41 се създава нова точка 21: 
     “ Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък – 3 лв.” 
50. В Чл.41 се създава нова точка 22: 
      “ Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски 
производители в областната дирекция "Земеделие" – 5 лв.” 
51. В Чл.41 се създава нова точка 23: 
      “ Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с 
историческо значение – 5 лв.” 
52. В Чл.41 се създава нова точка 24: 
     “ Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата 
инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване  с оглед на 
функционалното предназначение и правилната им експлоатация  - Без такса.” 
53. В Чл.41 се създава нова точка 25: 
     “ Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар – 10 лв.” 
54. В Чл.41 се създава нова точка 26: 
     “ Приемане и обработване на искания и жалби,  свързани с възстановяване на собствеността 
върху земи в и извън границите на урбанизираните територии – Без такса” 
55. В Чл.41 се създава нова точка 27: 
    “ Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от 
граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи– Без такса” 
56. В Чл.41 се създава нова точка 28: 
    “ Приемане и обработване на искания и жалби,  свързани с оценка на сгради и подобрения върху 
земи в  и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ– Без такса” 
57.  В Чл.42., т.1 услугите : 

  Издаване на удостоверение за удължено работно време на търговски обекти  
 За категоризация  на средства за подслон и места за настаняване 
 Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект 
  За издаване на разрешение за  амбулантна търговия  

 се отменят. 
58. В Чл.42., т.2 била : “За издаване на разрешение за поставяне на РИН ( Рекламно – 
информационни носители) и РИЕ (Рекламно – информационни елементи ) на общински терени ” 
става:    “ За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ (Рекламно – информационни елементи ) 
” 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 
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2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров Отсъства 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                                  /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


