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Изх. №.......................................... 

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

от Протокол № 48 
от заседанието на 29.12.2014г. 
по точка 3 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Приемане на 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 № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и 
допълнена с Решение № 111 / 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци)                  
 

РЕШЕНИЕ № 318 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински 
съвет Брусарци  

РЕШИ: 
 

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 № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, Изменена и допълнена с Решение № 
111 / 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци), както следва: 

 
ГЛАВА ПЪРВА  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Чл. 12, ал.1, т. 1 се допълва с текста: „извършва се в срок, предвиден в 

съответните членове на тази наредба”. 
2. Чл. 12, ал. 1, т. 2 се отменя. 
3. Чл. 12, ал.1, т. 3 се допълва с текста: „извършва се в деня на заявяванетото”. 
4. В чл. 12, ал. 2 текстът: „Сроковете за извършване на услугите, които не са 

уредени в други закони са:” се изменя така: „Заплащането на услуга става, съобразно 
времето на предоставянето й”. 

5. Чл. 12, ал. 2, т. 1 се отменя. 
6. Чл. 12, ал. 2, т. 2 се отменя. 
7. Чл. 12, ал. 2, т. 3 се отменя. 
8. Към чл. 12 се създава нова ал. 4 с текст: „Таксата (цената) на екпресната услуга е 

удвоения размер на таксата (цената) на обикновената услуга.” 
9. Към чл. 12 се създава нова ал. 5 с текст: „Община Брусарци предоставя 

комплексни услуги на гражданите и фирмите.”  
1. комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една 

или повече административни структури. 
2. срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както 

следва: 
2.1. когато изпълнението на комплексната услуга изисква 



 
                                                                                                                                                                         
 

последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора 
на времената за изпълнение на всяка услуга.  

2.2. когато изпълнението на комплексната услуга не изисква 
последователно изпълнение на отделните услуги времето за изпълнение се 
опрделя от услугата с най-дълъг срок на изпълнение. 

3. цената на комплексната услуга се определя, като сбор от таксите 
(цените) на отдилните услуги, определени за отделните администрации, 
включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава. 

4. комплексните услуги  се заплащат на касата на община Брусарци и 
служебни се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка 
отделна услуга.” 

 
 
ГЛАВА ВТОРА 
МЕСТНИ ТАКСИ 
РАЗДЕЛ І. Такса за битови отпадъци 
1. Чл. 14, ал. 1 се отменя с Реш. № 108/25.02.2014г. на Административен съд – 

Монтана. 
2. Създава се нов чл. 14, ал. 2 със следния текст: „Таксата се определя в годишен 

размер за всяко населено място, с решение на общинския съвет въз основа на одобрена 
план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други; 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации 
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление 
на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените  места, предназначени за обществено 
ползване. ” 

3. Предишната ал. 2 към чл. 14 става ал. 3. 
4. Чл. 15, ал. 1 се изменя, както следва: „Размерът на таксата се определя в левове 

според количеството на битовите отпадъци.” 
5. Чл. 15, ал. 1, т. 1 се отменя. 
6. Чл. 15, ал. 1, т. 2 се отменя. 
7. Чл. 15, ал. 1, т. 3 се отменя. 
8. Към чл. 15 се създава нова ал. 2 със следния текст: „Когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в промил 
върху площа на имота за всяко населено място.” 

9. Към чл. 15 се създава нова ал. 3 с текста: „На основание приетата план – сметка 
за 2015г. такса битови отпадъци се определяя по населении места и по дейности, както 
следва:  

1. За гр. Брусарци 
І-ва зона: 
1.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 6,02 промила върху 

площа на имота. 
1.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 6,96 промила върху площа на имота. 
1.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,56 промила върху 

площа на имота. 
ІІ-ра зона: 
1.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,92 промила върху 

площа на имота. 



 
                                                                                                                                                                         
 

1.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 
съоръжения – 6,86 промила върху площа на имота. 

1.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,46 промила върху 
площа на имота. 

2. За с. Василовци: 
І-ва зона: 
2.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 6,02 промила върху 

площа на имота. 
2.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 6,96 промила върху площа на имота. 
2.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,56 промила върху 

площа на имота. 
ІІ-ра зона: 
2.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,92 промила върху 

площа на имота. 
2.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 6,86 промила върху площа на имота. 
2.3. чистота на терените за общественно ползване – 3,46 промила върху 

площа на имота. 
3. За с. Крива бара: 
3.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,32 промила върху 

площа на имота. 
3.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 6,26 промила върху площа на имота. 
3.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,86 промила върху 

площа на имота. 
4. За с. Смирненски: 
4.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 5,32 промила върху 

площа на имота. 
4.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 6,26 промила върху площа на имота. 
4.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,86 промила върху 

площа на имота. 
5. За с. Дондуково: 
5.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху 

площа на имота. 
5.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,66 промила върху площа на имота. 
5.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху 

площа на имота. 
6. За с. Киселево: 
6.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху 

площа на имота. 
6.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,66 промила върху площа на имота. 
6.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху 

площа на имота. 
7. За с. Буковец: 
7.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,72 промила върху 

площа на имота. 
7.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,66 промила върху площа на имота. 
7.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,26 промила върху 

площа на имота. 
8. За с. Княжева махала: 
8.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху 



 
                                                                                                                                                                         
 

площа на имота. 
8.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,56 промила върху площа на имота. 
8.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху 

площа на имота. 
9. За с. Дъбова махала: 
9.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху 

площа на имота. 
9.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,56 промила върху площа на имота. 
9.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху 

площа на имота. 
10. За с. Одоровци: 
10.1. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – 4,62 промила върху 

площа на имота. 
10.2. за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения – 5,56 промила върху площа на имота. 
10.3. чистота на терените за общественно ползване – 2,16 промила върху 

площа на имота.” 
10. Към чл. 15 се създава нова ал. 4 с текста: „За жилищни сгради, апартаменти и 

други постройки без прилежащи терени таксата се определя в размер на 28,37 лв.” 
11. Предишната ал. 2 към чл. 15 става ал. 5 и текста: „За активите на физически и 

юридически лица регистрирани по Търговския закон таксата за битови отпадъци се 
определя в промил отнесен към отчетната стойност на обявените имоти” се заменя с 
текста: „За физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, 
осъществяващи търговска дейност на територията на община Брусарци, таксата за 
битови отпадъци се определя в размер на 100,00 лв.” 

12. Предишната ал. 3 към чл. 15 става ал. 6, където текста: „в размер на 2,5 промила” 
се заличава. 

13. В чл. 17, ал. 1 текста: „от 1 март” се заличава. 
14. В чл. 17, ал. 2 текста: „от 1 март” се заличава. 
15. В чл. 18, ал. 1, т. 4 след „молитвените домове” се допълва: „храмове и манастири, в 

които се извършва богослужебна дейност”. 
16.  В чл. 19, ал. 5 „30 НОЕМВРИ” се заменяя с: „31 ДЕКЕМВРИ” 
 
РАЗДЕЛ ІІІ. Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални 

услуги 
1. В чл. 30, т. 3 текстът: „самотни майки, вдовици” се заменя с: „родител/настойник 

отглеждащ сам дете”. 
2. Създава се чл. 30 а. с текст: „За дете настанено в семейство на близки и роднини 

или в приемно семейство се заплаща такса в размер на 35 лв. от лицата, на които със 
съдебно решение е възложена грижата по отглеждане на детето. ” 

3. Създава се чл. 31 а. с текст: „Размерът на месечната такса се намалява с размера 
на даренията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително 
случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и различните форми на 
блоготворителност.” 

4. Създава се чл. 31 б. с текст: „Месечната такса за ползване на социални услуги от 
ветераните от войните се събира в реален размер, но не повече от 30% от месечните 
доходи на лицето, в съгласие с разпоредбата на чл. 4, т. 6 от Закона за ветераните от 
войните.” 

5. Чл. 33 се изменя така: „Дължимите месечни такси за ползване на детски ясли, 
детски градини и социални услуги се заплащат касово, при съответните длъжностни 
лица.” 

 
РАЗДЕЛ ІV. Такси за технически услуги 
1. В чл. 37, ал. 1, т. 1 се допълва с текста: „срок 14 дни”. 



 
                                                                                                                                                                         
 

2. В чл. 37, ал. 1, т. 2 се допълва с текста: „срок 14 дни”. 
3. В чл. 37, ал. 1, т. 3 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста се допълва: 

„срок в раките на деня на заявяването.” 
4. В чл. 37, ал. 1, т. 4 „+ 30 лв.” се заличава навсякъде в текста. 
5. В чл. 37, ал. 1, т. 5 текста: „10 лв./имот” се изменя и допълва с: „такса 100 лв., срок 

30 дни.” 
6. В чл. 37, ал. 1, т. 6 текста: „20 лв./имот” се изменя и допълва с: „такса 100 лв., срок 

30 дни.” 
7. В чл. 37, ал. 1, т. 7 се допълва: „срок 14 дни.” 
8. В чл. 37, ал. 1, т. 9 текста: „20 лв.” се изменя и допълва с: „такса 50 лв., срок 30 

дни.” 
9. В чл. 37, ал. 1, т. 11 се допълва: „срок 7 дни.” 
10. В чл. 37, ал. 1, т. 12 текста: „15 лв.” се изменя и допълва с: „такса 25 лв., срок 7 

дни.” 
11. В чл. 37, ал. 1, т. 13 пред „20 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
12. В чл. 37, ал. 1, т. 14 се допълва: „срок 14 дни.” 
13. В чл. 37, ал. 1, т. 17 се допълва: „срок 14 дни.” 
14. Чл. 37, ал. 1, т. 20 се изменя и допълва така: „Съгласуване на идейни 

инвестиционни проекти – такса 0,05 лв. от строителната стойност, но не по – малко от 150 
лв. и не повече от 1 000 лв., срок 30 дни.” 

15. Чл. 37, ал. 1, т. 22 се отменя. 
16. В чл. 37, ал. 1, т. 23 се допълва: „срок 7 дни.” 
17. В чл. 37, ал. 1, т. 25 текста: „Без такса” се заменя с: „такса 5 лв., срок 14 дни.” 
18. В чл. 37, ал. 1, т. 26 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
19. Чл. 37, ал. 1, т. 27 се отменя. 
20. В чл. 37, ал. 1, т. 29 пред „25 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
21. Чл. 37, ал. 1, т. 30 се отменя. 
22. В чл. 37, ал. 1, т. 31 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
23. Чл. 37, ал. 1, т. 32 се отменя. 
24. Чл. 37, ал. 1, т. 33 се отменя. 
25. В чл. 37, ал. 1, т. 31 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
26. В чл. 37, ал. 1, т. 39 се допълва: „срок 7 дни обикновена, експресна в деня на 

заявяванетото: ” 
27.  В чл. 37, ал. 1, т. 43 пред „20 лв./имот” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 

14 дни.” 
28. Чл. 37, ал. 1, т. 44 се отменя. 
29. В чл. 37, ал. 1, т. 45 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
30. В чл. 37, ал. 1, т. 46 текста: „30 лв.” се заменя с: „такса 50 лв., срок 7 дни.” 
31. В чл. 37, ал. 1, т. 48 текста: „30 лв. за заповед + 6 лв./м.л. за кабели, водопр. и 

канал – 10 лв./м.л.” се изменя и допълва, както следва: „такса 80 лв., срок 30 дни.” 
32. В чл. 37, ал. 1, т. 49 текста: „30 лв. за заповед + 80 лв. за изготвяне на оценки по 

чл. 210 от ЗУТ” се изменя и допълва, както следва: „такса 80 лв., срок 30 дни.” 
33. В чл. 37, ал. 1, т. 50 текста: „Одобряване на” се заличава. 
34. В чл. 37, ал. 1, т. 51 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
35. В чл. 37, ал. 1, т. 53 пред „15 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 

дни.” 
36. В чл. 37, ал. 1, т. 55 пред „10 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 

дни.” 
37. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 56 със следния текст: „Издаване на разрешение 



 
                                                                                                                                                                         
 

за строеж в поземлени имоти в горски территории без промяна на предназначението – 
такса 30 лв., срок 7 дни.” 

38. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 57 със следния текст: „Съгласуване на 
инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване акт за узаконяване на 
строеж – срок 30 дни: 

- за жилищна сграда – такса 2,40 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.; 
- за сгради от допълващо застрояване – такса 1,50 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.; 
- за производствени сгради – такса 3,60 лв./кв.м. РЗП + 80 лв.” 

39. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 58 със следния текст: „Допускане на изменения 
в удобрен инвестиционен проект – такса 50 лв., срок 14 дни.” 

40. Към чл. 37, ал. 1 се създава нова т. 59 със следния текст: „Издаване на заповед за 
осигуряване на достъп в недвижими имоти – такса 80 лв., срок 14 дни.” 

41. Чл. 37, ал. 2 се отменя. 
42. В чл. 37, ал. 3 текста: „ал. 2” се заменя с „ал. 1”. 
43. Чл. 37, ал. 4 се отменя. 
44. Чл. 37, ал. 5, т. 1 се изменя и допълва, както следва: думата „Допълване” се заменя с 

„Попълване”,  думата „одобрен” се заличава и в края на текста се добавя: „срок 30 дни.” 
45. Чл. 37, ал. 5, т. 2 се отменя. 
46. Чл. 37, ал. 5, т. 3 се изменя и допълва така: „Освидетелстване на сгради и издаване 

на заповед за премахване (поправяне или заздравяване) на строежи негодни за използване 
или застрашени от самосрутване – срок 14 дни.” 

 
РАЗДЕЛ V. Такси за административни услуги 
1. Чл. 38 се изменя и допълва така: „За извършване  услуги по гражданското  

състояние се определят следните размери на такси и срокове за изпълнение:” 
2. В чл. 38, т. 1 се допълва текста: „срок 5 дни.” 
3. В чл. 38, т. 2 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 

деня на заявяването.” 
4. В чл. 38, т. 3 се допълва текста: „срок 7 дни.” 
5. В чл. 38, т. 4 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 

деня на заявяването.” 
6. В чл. 38, т. 5 се допълва текста: „срок в рамките на деня на заявяването.” 
7. В чл. 38, т. 6 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките на 

деня на заявяването.” 
8. В чл. 38, т. 7 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
9. В чл. 38, т. 8 текста: 

 „•  Обикновена услуга – 5 лв. 
•  Експресна услуга – 10 лв.” 

се заменя с: 
  „т. 8.1. с ЕГН такса 5 лв., срок 3 дни; 

т. 8.2. без ЕГН такса 10 лв., срок 14 дни.” 
10.  В чл. 38, т. 9 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяванетото.” 
11.  В чл. 38, т. 10 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяванетото.” 
12.  В чл. 38, т. 11 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяванетото.” 
13.  В чл. 38, т. 12 пред „5 лв.” се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяванетото.” 
14.  В чл. 38, т. 13 текста се изменя и допълва така: „Издаване на удостоверение за 

снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански  брак в 
Република България – такса 5 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

15.  Чл. 38, т. 14 се отменя. 
16.  Чл. 38, т. 15 се допълва с текста: „за първи път без такса, срок в рамките на деня 

на заявяванетото.” 
17.  В чл. 38, т. 16 текста се изменя и допълва така: “Издаване на  удостоверение за 



 
                                                                                                                                                                         
 

постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – такса 5 лв., срок в рамките на 
деня на заявяването.” 

18.  Към чл. 38 се създава нова т. 17, както следва: „Издаване на удостоверение  за 
промяна на постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяването или за промяна 
на постоянен адрес – такса 5 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

19.  Към чл. 38 се създава се нова т. 18, както следва: „Издаване на удостоверение за 
промяна на постоянен адрес, регистриран след 2000г. – такса 5 лв., срок в рамките на деня 
на заявяването.” 

20.  В чл. 38, т. 19 – предишна т. 17 текста се изменя и допълва така: “Издаване на 
удостоверение за настоящ адрес за първи път – без такса, срок в рамките на деня на 
заявяването.” 

21. В чл. 38, т. 21 – предишна т. 18 текста се изменя и допълва така: „Издаване на 
удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран постоянен – такса 5 лв., срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

22.  Към чл. 38, се създава нова т. 22, както следва: “Издаване на удостоверение за 
промяна на настоящ адрес, регистриран след 2000г. – такса 5 лв., срок в рамките на деня 
на заявяванетото.” 

23.  Към чл. 38 се създава нова т. 23, както следва: „Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес след подаване на заявление за заявяването или за промяна на настоящ 
адрес – такса 5 лв., в рамките на деня на заявяването.” 

24.  Към чл. 38 се създава се нова т. 24, както следва: „Заверка на документи по 
гражданско състояние за чужбина – такса 10 лв., срок в рамките на деня на заявяването.” 

25.  В чл. 38, т. 25 – предишна т. 19 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок 14 дни.” 

26.  В чл. 38, т. 28 – предишна т. 22 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

27.  В чл. 38, т. 29 – предишна т. 23 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок 3 дни.” 

28.  В чл. 38, т. 30 – предишна т. 24 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

29.  В чл. 38, т. 31 – предишна т. 25 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок 3 дни.” 

30. В чл. 38, т. 32 – предишна т. 28 текста се изменя и допълва така: “Издаване на 
справки по искане на съдебни изпълнители – таксата и срока за изпълнение се определят, 
съгласно таксите и сроковете за изпънение на съответните услуги по наредбата (съгласно 
чл. 431, ал. 3 и ал. 4 от ГПК). ” 

31.  В чл. 38, т. 33 – предишна т. 29 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

32.  В чл. 38, т. 34 – предишна т. 30 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

33.  В чл. 38, т. 35 – предишна т. 31 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

34.  В чл. 38, т. 36 – предишна т. 32 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: 
„срок в рамките на деня на заявяването.” 

35. В чл. 38, т. 37 – предишна т. 33 текста се изменя и допълва, както следва: „Издаване 
на комплект документи по искане на граждани и заверка на данните на свидетелите, 
посочени в молбата-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка - Обикновена 
услуга – такса 10 лв., срок 5 дни.”  

36. Към чл. 38 се създава нова т. 38 със следния текст: „Възстановяване или промяна 
на име – без такса, срок 7 дни.” 

37. Към чл. 38 се създава нова т. 39 със следния текст: „Издаване на удостоверения за 
настойничество и попечителство ( учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 
173 от СК) – без такса, срок 30 дни.” 

38. Към чл. 38 се създава нова т. 40 със следния текст: „Промяна в актовете за 
гражданско състояние – без такса, срок 5 дни.” 

39.  Към чл. 38 се създава нова т. 41 със следния текст: „Вписване на поправка на име 



 
                                                                                                                                                                         
 

в акт за гражданско състояние – без такса, срок 5 дни.” 
40.  Към чл. 38 се създава нова т. 42 със следния текст: „Отразяване на избор или 

промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – такса 5 лв., срок 7 
дни.” 

41. Към чл. 38 се създава нова т. 43 със следния текст: „Предоставяне на данни по 
гражданската регистрация на държавни органи и институции – без такса, срок 7 дни.” 

42. Към чл. 38 се създава нова т. 44 със следния текст: „Комплектоване и проверка на 
документи към искане за установяване на българско гражданство – такса 15 лв., срок 30 
дни.” 

43. Към чл. 38 се създава нова т. 45 със следния текст: „Издаване на удостоверение за 
наличие и липса в „Архив” на документи – такса 5 лв., срок 3 дни.” 

44. Към чл. 38 се създава нова т. 46 със следния текст: „Заверка копие от 
документация, съхранявани на архив – такса 2 лв., срок 3 дни.” 

45. Към чл. 38 се създава нова т. 47 със следния текст: „Издаване незаверени копия от 
документация, съхранявани на ахив – такса 2 лв., срок 3 дни.” 

 
46. В чл. 39, ал. 1 след думата „Цените” се допълва „и сроковете”.  
47. В чл. 39, ал. 1, т. 2 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 

рамките на деня на заявяването.” 
48. В чл. 39, ал. 1, т. 3 текста „14 работни дни” се заменят със „7 дни”. В т. 3.1. и 3.2. 

пред „5 лв. на имот” се допълва „такса”. Текста „За бърза поръчка със срок на изпълнение 
2 работни дни” се заменя с „За експресна поръчка със срок на изпълнение в рамките на 
деня на заявяването:”. В т. 3.3. и 3.4. пред „10 лв. на имот” се допълва „такса”.  

49. В чл. 39, ал. 1, т. 4 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

50. В чл. 39, ал. 1, т. 5 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

51. В чл. 39, ал. 1, т. 6 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

52. В чл. 39, ал. 1, т. 7 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

53. В чл. 39, ал. 1, т. 8 пред „2 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

54. В чл. 39, ал. 1, т. 9 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

55. В чл. 39, ал. 1, т. 12 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

56. В чл. 39, ал. 1, т. 19 в края на текста се допълва: „срок в рамките на деня на 
заявяването.” 

57. В чл. 39, ал. 1, т. 20 пред „3 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в 
рамките на деня на заявяването.” 

 
58. Чл. 40 се допълва с текста и става, както следва: „Цените и сроковете на 

административните  услуги, извършвани в дирекция „ОТС, ИП и ХД” във връзка с 
“Общинска собственост” се определят, както следва:” 

59.  В чл. 40, т. 9 пред „2 лв. на страница”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 
2 дни.” 

60. В чл. 40, т. 15 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
61. В чл. 40, т. 16 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
62. В чл. 40, т. 19 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
63. В чл. 40, т. 24 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
64. В чл. 40, т. 25 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
65. В чл. 40, т. 26 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
66. В чл. 40, т. 27 пред „20 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
67. В чл. 40, т. 28 в края на текста се добавя „срок 7 дни.” 
 



 
                                                                                                                                                                         
 

68. Чл. 41 се допълва с текста и става, както следва: „Цените и сроковете на 
административни  услуги, извършвани в дирекция „ОТС, ИП и ХД” във връзка с 
“Екология и Земеделие” се определят, както следва:” 

69. В чл. 41, т. 3 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
70. В чл. 41, т. 4 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 7 дни.” 
71. В чл. 41, т. 5 текста „Таксата за издаване на регистрационен талон” се заменя с 

„Регистрацията”, пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 5 дни.” 
72. В чл. 41, т. 6 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
73. В чл. 41, т. 7 в края на текста се допълва: „срок в рамките на деня на 

заявяването.” 
74. В чл. 41, т. 8 в края на текста се допълва: „срок 1 работен ден.” 
75. В чл. 41, т. 9 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
76. В чл. 41, т. 10 в края на текста се допълва: „срок 3 дни.” 
77. В чл. 41, т. 11 в края на текста се допълва: „срок 3 дни.” 
78. В чл. 41, т. 12 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
79. В чл. 41, т. 14 пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
80. В чл. 41, т. 15 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.” 
81. В чл. 41, т. 17 пред „1 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 1 ден.” 
82. В чл. 41, т. 19 пред „250 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 30 дни.” 
83. В чл. 41, т. 20 пред „100 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 30 дни.” 
84. В чл. 41, т. 21 пред „3 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяването.” 
85. В чл. 41, т. 22 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок в рамките 

на деня на заявяването.” 
86. В чл. 41, т. 23 пред „5 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
87. В чл. 41, т. 24 в края на текста се допълва: „срок 14 дни.” 
88. В чл. 41, т. 25 пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 14 дни.” 
89. В чл. 41, т. 26 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
90. В чл. 41, т. 27 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
91. В чл. 41, т. 28 в края на текста се допълва: „срок 30 дни.” 
 
92. В чл. 42, т. 1 след „Заверка на регистър на настанените туристи и на 

реализираните от тях нощувки” и пред „10 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 
3 дни.” След  „Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни 
метали” и пред „20 лв.”се допълва „такса” и в края на текста: „срок 3 дни.”. 

93. Чл. 42, ал. 2 се отменя.  
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

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 За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 



 
                                                                                                                                                                         
 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


