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           ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ   
                           
 

НАРЕДБА №1 
от 20.02.2003 г. 

 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Черноочене 
 

 /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение 

№01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение 

№25/02.07.07 г., изм. и доп. с Решение №20/27.12.07 г, изм. с Решение №40/28.08.08 г., изм. и доп. с 

Решение №4/29.01.09 г, изм. с Решение №33/23.04.09 г., изм. с Решение №58/03.09.09 г., изм. и доп. с 

Решение №03/28.01.10 г., изм.  с Решение №36/10.06.10 г, изм. и доп. с Решение №46/28.09.10., изм. и доп. 

с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №60/21.07.11 г., доп. с Решение №52/09.05.12 г., изм. с Решение 

№79/24.07.12 г., изм. и доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. и доп. с Решение №78/20.12.13 г., изм. с 

Решение №05/29.01.15 г., доп. с Решение №42/09.06.15 г., изм. и доп. с Решение №36/28.04.16 г., изм. с 

Решение №84/27.10.16 г., изм. и доп. с Решение №36/04.04.17 г ., изм. и доп. с Решение 107/16.12.20 г. ., 

изм. и доп. с Решение 22/29.04.21 г., изм. и доп. с Решение №55/18.07.22 г./ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ   І 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 
Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 

местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното 

събиране на територията на община Черноочене. 

Чл.2/1/ На територията на общината се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6. за притежаване на куче; 

7. /нова  с Решение №22/29.04.21 г./ за дейностите по обща подкрепа по смисъла на Закона за 

предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 

осъществяват от центровете за подкрепа за личностното развитие.  

8. /предишната т.7 става т.8 -  с Решение №22/29.04.21 г./  други местни такси, определени със 

закон. 

/2/ На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на 

тези по ал.1, по цени определени с Наредбата. 

/3/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. 

Чл.3/1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните 

такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки, в 

срокове и по реда на ЗМДТ. 

/2/ Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. 

Чл.4/1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните 

принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; 
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4. /отм. с Решение №36/04.04.17 г./ 

5. /отм. с Решение №36/04.04.17 г./ 

/2/ За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна 

такса за всяка от дейностите. 

Чл.5/1/ Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват всички 

разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за 

управление и контрол; по събиране на таксите и други /например инвестиционни/ разходи, имащи 

отношение към формирането на размера на таксата. 

/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и 

актовете по неговото прилагане. 

Чл.6/1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на 

обществения интерес. 

/2/ В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи. 

/3/ Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени 

данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. 

Чл.7 Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, 

заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 

Чл.8/1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или 

частично от заплащане на отделни такси. 

/2/ /изм. с Решение №78/20.12.13 г./ В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските 

приходи. 

/3/ Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на 

общината. 

Чл.9 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа 

за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът 

на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 

Чл.10/1/ /отм. с Решение №06/27.01.11 г./ 

/2/ /отм. с Решение №06/27.01.11 г./ 

/3/ /нова  с Решение №06/27.01.11 г./ Установяването, обезпечаването и събирането на местните 

такси се извършва по реда на чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ. 

/4/ /предишна ал.2, изм. с Решение №06/27.01.11 г./ Приходите по ал.3 постъпват в общинския 

бюджет. 

Чл.10а Освобождават се от такси за технически услуги и издаване на удостоверения за 

гражданско състояние държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и 

Българския Червен кръст, само ако има писмено искане от тях. 

Чл.10б Отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси се извършва съгласно ЗМДТ. 

   

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
Чл.11 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на 

тяхното приемане. 

Чл.12/1/ Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на 

услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените. 

/2/ Анализът по ал.1 задължително съдържа: 

1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната 

цена; 

2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

    3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания; 

4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 

/3/ При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. 

Чл.13 Общинската администрация подържа данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2. ползвателите на предоставената услуга; 

3. изключенията от общата политика /преференции/; 

4. използваната информация при определяне на такси и цени;  

5. конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им; 
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6. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

РАЗДЕЛ І 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

Чл.14 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или 

други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено 

ползване. 

            Чл.14а/1/ Конкретните граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14, както и 

честотата на сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на Община Черноочене. Заповедта се 

обявява  публично до 31 октомври на предходната година.   

/2/ За имоти, намиращи се извън районните, в които общината е организирала събиране и 

извозване на битови отпадъци,се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползуване. 

Чл.15 Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 

2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване;  

3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия. 

Чл.15а /отм. с Решение №2/03.01.18 г. на АС-Кърджали/. 

Чл.16 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския 

съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

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

2. /доп. с Решение №124/18.12.12 г./събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

3. /доп. с Решение №06/27.01.11 г., изм. с Решение №124/18.12.12 г./ 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 чл.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. 

Чл.16а Годишния размер на таксата се определя с решение на Общинския съвет както следва. 

             /1/ За жилищни имоти – пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга по 

отделно. 

             /2/ За нежилищни имоти: 

             1. /изм. с Решение №78/20.12.13 г./ За услугата по сметосъбирането и сметоизвозване, таксата се 

определя в лева, според количеството на отпадъците, събирани в стандартен съд /кофа тип „Мева 120 л.“, 

съд “Бобър” 1100 л., контейнер 2000 л., контейнер 4000 л./ и при определената в заповедта на Кмета, по 

чл.14а, ал.1, честота на извозване на съда за годината; 

             2. За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, както и за 

услугата по почистване на териториите за обществено ползване в населените места, таксата се събира 

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

             /3/ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за 

сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищните имоти се определя пропорционално върху данъчната 

оценка на имота. 

             /4/ Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за 

битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащият размер към 31 декември на 

предходната година. 

             Чл.16б/1/ Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 

подават за нежилищния имот “Декларация за определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване 

на база количеството отпадъци”, Приложение №2 към настоящата Наредба. С декларацията се посочват 

вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на 

битовите отпадъци със заповед на Кмета на общината по чл.14а, ал.1. 
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             /2/ /доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. с Решение №36/28.04.16 г./ Видът и броят на 

необходимите съдове за битови отпадъци за имота се съгласува в Отдел “МДТ” на Общинска 

администрация Черноочене, съобразно базовите параметри на недвижимите имоти. За тази цел лицата по 

чл.15 попълват “Декларация за базовите параметри на недвижим имот” Приложение №3. 

             /3/ /изм. с Решение №78/20.12.13 г., изм. с Решение №36/28.04.16 г./ Попълнените декларации 

Приложение №2 и №3 се подават в Общинска администрация Черноочене в срок до края на предходната 

година и се завежда с входящ номер в информационния център. Декларацията се приема, но поражда 

последици само след съгласуването й от длъжностно лице от отдел “МДТ” при Общинска администрация 

Черноочене. 

             /4/ /доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. с Решение №36/28.04.16 г./ По двете декларации се 

извършва проверка,която включва и проверка на декларираното количество битови отпадъци във основа 

“Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци в нежилищни имоти”, 

Приложение №5 към настоящата наредба. 

             /5/ За придобитите през годината нежилищни имоти, декларацията се подава в 30-дневен срок от 

датата на придобиването им. 

             /6/ Когато за нежилищен имот не са подадени декларации в срок, декларирани са неверни данни 

или битовите отпадъци не се изхвърлят в определените за целта съдове, годишната такса се приспада 

платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно срокове за плащане. 

             /7/ Подадени декларации Приложение №2 и Приложение №3 не могат да се оттеглят след 

изтичане на определения по ал.3 на чл.16а срок и таксата за нежилищния имот се определя по реда на 

чл.16а, с изключение на случаите по горната ал.5 по чл.16б. 

 /8/ /нова с Решение №124/18.12.12 г, отм. с Решение №78/20.12.13 г./  

Чл.17/1/ /изм. с Решение №06/27.01.11 г., изм. с Решение №05/29.01.15 г./ Таксата се заплаща на 

две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която се дължи. 

/2/ /изм. с Решение №06/27.01.11 г., изм. с Решение №05/29.01.15 г./ На предплатилите до 30 април 

за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.  

/3/ Неплатилите таксите в горните срокове дължат законова лихва за всеки просрочен ден. 

/4/ /изм. с Решение №05/29.01.15 г./ Уведомяването на ползвателите за дължимата от тях такса 

битови отпадъци, за съответния период и за сроковете за плащане се извършва от Община Черноочене до 

1 март на текущата година. 

/5/ /нова с Решение №78/20.12.13 г., доп. с Решение №36/28.04.16 г./ Не се събира такса за битови 

отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва 

богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените 

имоти, върху които са построени. 

Чл.18./1/ Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ 

месеца на придобиване на имота. 

/2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи 

от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 

/3/ За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 

/4/ Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16. 

Чл.18а/1/ Таксата се събира от служители на Община Черноочене. 

             /2/ Кметовете на населени места и Кметски наместници в Община Черноочене са длъжни да 

оказват пълно съдействие на служителите на общинска администрация при събиране на такса битови 

отпадъци по места. 

Чл.18б/1/ /изм. с Решение №78/20.12.13 г./ Не се събира такса за услугата по места по 

сметосъбиране и сметоизвозване и за услуга по обезвреждане на отпадъци за имотите, които няма да се 

ползват през цялата година и е подадена декларация за това, подписана от всички данъчнозадължени лица 

за имота, Приложение №4 към настоящата Наредба, до края на предходната година, в Община 

Черноочене. 

             /2/ Декларацията се приема от длъжностно лице и се завежда в регистър, след проверка на 

обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При 

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Декларацията се 

приема, но поражда последици сома когато всички данъчнозадължени за имота лица са я подписали. 

             /3/ В течение на годината, служители на Общинска администрация Черноочене извършват 

проверки за обстоятелствата декларирани по ал.2. Проверката може да се базира и на официална 

информация за ползвани в недвижимия имот през текущата година услуги на Енергорозпределение 

Кърджали и ВиК Кърджали. 
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             /4/ При констатирани по реда на ал.3 ползване на недвижимия имот, таксата се определя по реда 

на чл.16а и чл.16б. 

 /5/ /нова с Решение №78/20.12.13 г./ Ако в течение на годината се възобнови ползването на имота, 

за който е подадена декларация по чл.18б, ал.1, собствениците или ползвателите уведомяват писмено 

Общината. 

             Чл.18в/1/ Община Черноочене изразходва постъпленията от такса битови отпадъци за покриване 

на разходите за услуги по управление на отпадъците в съответствие с одобрената от Общински съвет план 

– сметка и сключените договори за изпълнение на услугите по реда на ЗОП. 

             /2/ При икономия на разходите за дейностите по управление на отпадъците и/или преизпълнение 

на плана за приходите от такса битови отпадъци, установено към 30 ноември на текущата година, Община 

Черноочене може да ползва разликата за закупуване на съдове за битови отпадъци или за други услуги 

подобряващи качеството на услугите по управление на отпадъците. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, 

УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Чл.19 За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани 

пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска 

собственост, се събират такси, както следва: 

1. за търговска дейност на открито; 

2. за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти; 

3. за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, животни и друг вид стоки; 

4. за поставяне на фирмена информационно-указателна табела; 

5. за поставяне на временен информационен елемент; 

6. за поставяне на временни информационни елементи във връзка със събития от общинско, 

национално или международно значение с некомерсиален характер; 

7. за поставяне на фирмени тотеми. 

8. /нова с Решение №55/18.07.22 г./ за разполагане на строителни  материали. 

Чл.20/1/ Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи терена по чл.19.  

/2/ Таксите се определят на квадратен метър: 

/3/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за ползване за посочения в него период. 

/4/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от три дни 

преди започване на месеца. 

/5/ При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от 

прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  

/6/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.  

/7/ /изм. и доп. с Решение №22/29.04.21 г./  Таксата по чл.19, т.3 се събира от служители на 

общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината, кметовете на населени места и 

кметските наместници, а в останалите случаи се плащат по сметка на Община Черноочене. 

Чл.20а Разрешенията за ползване на място  по този раздел се издават от кмета на община 

Черноочене, като същият може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не 

се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. 

Чл.21 Таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са 

организирани пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, се 

определят на кв. м за ден или за месец, съгласно Приложение №6. 

/2/  При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50 % от дължимата 

такса, както следва: 

1. за лица със загуба на работоспособност над 90 %, когато дейността се упражнява лично или от 

членове на техните семейства; 

2. за лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността. 

 

РАЗДЕЛ III 

ТАКСИ ЗА ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ /изм. заглавие  с Решение №55/18.07.22 г./ 

 

Чл.22 /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 

Чл.22а /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 
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Чл.23 За ползване на ученическо общежитие от ученици, от родителите или настойниците се 

събират месечни такси, съгласно Приложение №7. 

Чл.24/1/ Лицата, ползващи услугите на „Защитено жилище”, заплащат такса, съгласно 

Приложение №7. 

 /2/ Ветераните от войните, които ползват социални услуги в защитено жилище, заплащат такса в 

размер, определен съгласно чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните. 

 /3/ Такси по ал.1 и 2  не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно 

лице. 

 /4/ Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в 

защитено жилище, заплащат лицата, които: 

 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв; 

 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или 

гледане; 

 3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и /или идеални части от 

него през последните 5 години; 

 4. са прехвърлили чрез договор за дарение на собствеността върху недвижим имот и /или идеални 

части от него през последните 5 години; 

 /5/ Таксите за социални услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на: 

 1. лицата, които нямат доходи; 

 2. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на 

социални услуги. 

Чл.24а/1/ Потребителите на услуги от Центъра за услуги в домашна среда – Община Черноочене, 

над 18 годишна възраст, заплащат такса в размер, съгласно Приложение №7. 

/2/ Потребителите без доходи – не заплащат такса. 

/3/ Потребители, ползващи социални услуги по процедури, финансирани от ЕСФ, не заплащат 

потребителска такса, освен ако процедурата  изрично не изисква това. 

Чл.24б За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира такса от лицата, 

съгласно Приложение № 7. 

Чл.25/1/ /предишен чл.25 с Решение №52/09.05.12 г./ Таксите по този раздел се начисляват и 

събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а 

тези по чл.23 – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

/2/ /нова с с Решение №52/09.05.12 г./ Таксите по чл.24а се събират по ред и начин определен в 

Правилника за дейността на Центъра за услуги в домашна среда – Община Черноочене. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Чл.26 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./ 

Чл.27 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./ 

Чл.28 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./ 

Чл.29 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./ 

Чл.30 /отм. с Решение №4/29.01.09 г./ 

 

РАЗДЕЛ V 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 

Чл.31 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат 

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 

благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.32 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели 

на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.32а 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. 

Чл.33 Размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно Приложение №8, както 

следва: 

1. за издаване на скица за недвижим имот; 

2. за издаване на виза за проектиране; 

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца; 

4. при определяне на строителна линия и ниво на строеж; 

5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство; 

6. за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот; 

7. за издаване на разрешение за строеж: 

- за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - лв./кв. м 

РЗП; 

- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени 

за жилищно строителство - лв./кв. м РЗП; 

- за линейни инфраструктурни обекти - % от стойността на обекта. 

8. За издаване на разрешение за строеж на ограда: 

- в условията на чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ - лв./лин. м спрямо периметъра на оградата; 

- в условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ - лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата. 

9. За заверка на заповедната книга на строеж. 

10. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. 

11. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ. 

12. За съгласуване и одобряване на подробни устройствени  планове. 

13. За разглеждане и одобряване на комплексни инвестиционни проекти. 

14. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи 

съгласно чл.56 и чл. 57 от ЗУТ: 

- за преместваеми обекти - сергия или маса; 

- за преместваеми обекти с типов дизайн; 

- за преместваеми обекти по индивидуален проект - лв./кв. м; 

- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - лв./кв. м; 

- за рекламни елементи с типов проект; 

- за рекламни елементи с индивидуален проект; 

-  за фирмена информационно-указателна табела; 

- за временни информационни елементи; 

- за фирмен надпис, отделно от инвестиционния проект; 

- за фирмен тотем; 

- за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент.  

- разрешение за поставяне на РИЕ, върху превозни средства – лв./кв.м. месечно или  лв./кв.м. 

годишно; 

- разлепване на печатни рекламни материали  до 30 броя  -  лв. над 30 броя  - лв.; 

- такса за обсъждане на проекти по чл.27 от наредбата за поставяне на преместваеми обекти и 

други обслужващи дейности: 

 - специални рекламни пана (осветени от вътре касети светлинни стени, бягащи светлинни 

пътеки, видеостени и други технически сложни съоръжения, пана, транспаранти, информационни 

указателни табели и други –  лв.; 

- тарифа за заплащане за поставяне на рекламни съоръжения върху общинска собственост: 

 външна реклама, информационни указателни табели, надписи и рекламни материали  -лв. на кв. м. 

на месец; 

- за поставяне на знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и други  до 2 кв.м. 

месечно  - лв. за брой; 

- за използване на маси, от които се раздават рекламни материали  за един  кв.м. на ден  -  лв.; 

- за използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел –  лв. на денонощие. 

15. За издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от IV категория, чл. 

137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):  

https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p37300586
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p32670005
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p32670031
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p32670007
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p32670039
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
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- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 

по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ;  

- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за 

посетители; 

- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях; 

- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; предназначението на строежите от четвърта 

категория за строежи с РЗП до 100 кв. м; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от 

четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв. м; 

- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга 

конструкцията им; 

- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория. 

16. За издаване на удостоверения по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от V категория, чл. 137, 

ал. 1, т. 5 от ЗУТ):  

- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена 

площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители; 

- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; 

- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от 

ЗУТ;  

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от 

пета категория за строежи с РЗП до 100 кв. м; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от 

пета категория за строежи с РЗП над 100 кв. м; 

- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория. 

17. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти: 

- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн; 

- за преместваеми обекти по индивидуален проект; 

- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи. 

18. За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж. 

19. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж. 

20. За одобряване на проект за делба по чл. 202 (чл. 203) от ЗУТ. 

21. За удостоверения по реда на § 16 от преходните разпоредби на ЗУТ.  

22. За издаване на удостоверения по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.  

23. За заверка на екзекутиви. 

24. За заверено копие от ПУП. 

25. За заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхранявана в архив на отдел 

„ТСУ“ документация. 

26. За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи. 

27. За нанасяне на промени в цифровия модел на кадастралните планове и регистри към тях до 

предаването им на Агенцията по кадастъра в актуален вид. 

28. За вписване в регистъра на технически паспорт на сграда. 

             29. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж –  лв. 

30. Издаване на удостоверение  за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ) 

31. Разкриване на административен адрес –  лв. 

Чл.34/1/ Срокът за извършване на технически услуги е 25 дни, ако не е определен в друг 

нормативен акт. 

/2/ При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, 

считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 

/3/ За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа – се 

заплаща в троен размер 

Чл.34а /нов с Решение №60/21.07.11 г.//1/ Размерът на таксата за промяна на предназначението на 

земеделска земя се определя в зависимост от:  

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен 

съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;  

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;  

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда 

на чл.36, ал.2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;  

4. вида на обекта;  

https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p9520645
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p32670039
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p38873908
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p5713370
https://legislation.apis.bg/doc/12139/0/#p30573586


9 

5. възможността за напояване.  

/2/ Размерът на таксата се определя по следната формула:  

Т = СББ x Кплощ x Кк 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;  

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;  

Кпол - коефициентът за поливност.  

/3/ 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. 45б.а, ал.1:  

а/ при площ до 1 дка. включително – 2,00;  

б/ при площ над 1 до 5 дка. включително – 3,00;  

в/ при площ над 5 до 10 дка. включително – 4,00;  

г/ при площ над 10 дка. – 5,00;  

2. за обектите по чл.34б, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга – 2,00; 

/4/ За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на 

предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, 

коефициентът за площ по ал.3 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо 

от броя на изработените за тях подробни устройствени планове. 

/5/ Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по 

категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: групи по категория 

 вид на 

обекта по 

чл.34б, ал.1  

вид на обекта по 

чл.34б, ал.2  

За земи в землищата на населени места от V и VІ категория  9,00  0,80  

За земи в землищата на населени места от VІІ и VІІІ категория  6,00  0,60  

/6/ За линейни обекти коефициентът за категорията на населеното място е 1,00.  

/7/ Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни – 1,00. 

Чл.34б /нов с Решение №60/21.07.11 г.//1/ Включването на земеделски земи в границите на 

урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на 

предназначението й за изграждане на търговски, производствени, складови, административни, курортни, 

туристически и спортни обекти;на жилищни и вилни сгради; на паркинги и гаражи, размерът на таксата се 

определя по реда на чл.34а, като се ползва съответния коефициент в колона 2 на горната таблица.  

/2/ При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на здравни обекти; обекти на 

науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално 

предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване 

на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; игрални полета на 

игрища за голф; хидромелиоративна инфраструктура; обекти, свързани с производството, съхранението и 

преработката на селскостопанска продукция; обекти на хранително-вкусовата промишленост, стокови 

тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и 

ремонт на селскостопанска техника, размерът на таксата се определя по реда на чл.34а, като се ползва 

съответния коефициент в колона 3 на горната таблица.  

Чл.34в /нов с Решение №60/21.07.11 г.//1/ Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, след 

постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от 

комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.  

/2/ Размерът на таксата по чл.34а за всеки конкретен обект се определя въз основа на протокол на 

комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта 

по реда на АПК.  

/3/ Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола по предходната 

алинея. 

 

Раздел VI 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл.35/1/ За извършване на услуги по гражданско състояние се определят такси в размери съгласно 

Приложение №9, както следва: 

1. за издаване на удостоверение за наследници; 
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2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена; 

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт; 

4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за 

повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт; 

5. за издаване на удостоверение за семейно положение; 

6. за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца; 

7. за издаване на удостоверение за родствени връзки; 

8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес: 

- за издаване на удостоверение за постоянен адрес; 

- за издаване на удостоверение за настоящ адрес; 

- заверка на удостоверение за постоянен адрес; 

- заверка на адресна регистрация за настоящ адрес. 

9. за заверка на документи по гражданското състояние за чужбина; 

10. за всички други видове удостоверения по искане на граждани; 

11. за издаване на удостоверение за родените от майката деца;  

12. за издаване на удостоверение за правно ограничение;  

13. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

14. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес; 

15. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес; 

16. за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в 

чужбина; 

17. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България; 

18. за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес се заплаща такса; 

19. за преписи от документи.  

20. за настаняване под наем на общински имот. 

/2/ Срокът за извършване на услугите по чл.35 е 7 дни. Бързи административни услуги по искане 

на граждани се извършват в рамките на 3 дни, а експресни административни услуги - за 24 часа. 

/3/ Таксите по чл.35 се заплащат при подаване на заявление за извършване на услугата. 

Чл.35а/1/ За администриране на местни данъци и такси се заплащат такси, съгласно Приложение 

№9, както следва: 

1. за издаване на удостоверение за декларирани данни; 

2. за издаване на удостоверение за платен данък наследство; 

3. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Приложение №2 към ЗМДТ;  

4. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК;  

5. за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ;  

6. за издаване на удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 и ал.10 от ДОПК;  

7. за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка; 

8. за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници. 

/2/ Удостоверенията по т.3 и т.4 се издават в два оригинални екземпляра. 

Чл.35б/1/ За заверка на документи се събират такси съгласно Приложение №9: 

1. за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от ОбА - Черноочене; 

2. за заверка на ксерокопие от документ формат А4  от ОбА - Черноочене; 

3. за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на общински 

недвижими имоти“; 

4. за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на 

"Общинска собственост"; 

5. за двустранно заверено копие от документ формат А4 от ОбА - Черноочене 

6. за заверка на копие от издаден документ от отдел „ТСУ“; 

7. за заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали. 

/2/ Съгласно Приложение №9 се дължат и следните такси: 

1. за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска 

собственост или за възстановен общински имот. 

2. за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на 

собствеността върху недвижими имоти. 

Чл.36 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;   

https://sofia.obshtini.bg/doc/10436/0/
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p28315892
https://sofia.obshtini.bg/doc/10436/0/
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p35936769
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p35936769
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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.37 /изм. с Решение №36/28.04.16 г./ За издаване на свидетелство за собственост при продажба 

на едър рогат добитък - 5 лв. 

Чл.38 /отм. с Решение №03/28.01.10 г./ 

Чл.39 /отм. с Решение №03/28.01.10 г./ 

Чл.39а /отм. с Решение №03/28.01.10./ 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

 

Чл.39б/1/ /изм. и доп. с Решение №36/28.04.16 г./ За притежаване на куче собственикът заплаща  

годишна такса в размер на 12 лв. 

 /2/ Регистрирането и стопанисването на кучета се извършва по реда на Наредба на Общински 

съвет Черноочене. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

Чл.40 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се 

определя цена с настоящата наредба. 

Чл.41/1/ Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината 

по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по 

предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и 

доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; 

             в/ разходи за управление и контрол; 

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и 

регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната 

среда; 

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система 

за отчетност. 

/2/ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

/3/ Цените на услугите са прости и пропорционални. 

/4/ Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в 

бюджета на общината. 

/5/ Цените на услугите се заплащат при предявяване на искането. 

Чл.42/1/ Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 

2. бърза; 

3. експресна. 

/2/ Сроковете за извършване на услугите /ако не са предвидени в други нормативи/ са: 

1. обикновена – в рамките на  10 работни дни.  

2. бърза – в рамките на  3  работни дни;  

3. експресна – в рамките на един работен ден. 

/3/ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите 

документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

/4/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

/5/ Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%. 

Чл.43 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от 

общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

Чл.44 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на 

общината. 
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Чл.45 При неспазване на сроковете по чл.42, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с 

едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.  

Чл.46 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от 

платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва. 

Чл.47 Общинският съвет определя услугите, предоставяни от Община Черноочене и цените за тях, 

съгласно Приложение №10. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.48/1/ /предишен чл.48 с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №36/04.04.17 г./ За неспазване 

разпоредбите на тази Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на 

юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв. 

 /2/ /нова с Решение №06/27.01.11 г./ За маловажни случаи на административни нарушения по този 

закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 

10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния 

орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. 

Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя 

се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или 

откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното 

нарушение. 

 Чл.49 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от 

кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от 

кмета на общината. 

 Чл.50 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§1 По смисъла на тази Наредба: 

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не 

може да бъде определен. 

2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги 

по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на: 

а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с 

определена чужда помощ; 

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение 

в трудовотерапевтичен процес; 

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет; 

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за 

социални грижи и формите за социално обслужване; 

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на 

Общината или определени от него лица. 

§3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по 

реда на тази Наредба с оглед размер и срок.  

§4 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила  

от 01.03.2003 год. 

§5 /1/ Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен 

съгласно Решение на ОбС №14/01.12.1999 г. 

§6 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на 

база на тарифи, определени от Министерския съвет. 

§7 Измененията и допълненията приети с Решение №67/22.12.06 г. се прилагат от 01.01.07 г. 

§8 Допълнена с Решение №25/02.07.07 г.  

§9 Изменена и допълнена с Решение №20/27.12.07 г. 
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§10 Допълнена с Решение №40/28.08.08 г.  

§11 /1/ За 2009 г. първата вноска по чл.17, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април 

/2/ На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто 

§12 Изменена и допълнена с Решение №4/29.01.09 г. 

§13 Изменена с Решение №33/23.04.09 г. 

§14 Изменена с Решение №58/03.09.09 г. 

§15 /1/ За 2010 г. първата вноска по чл.17, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април 

/2/ На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка 5 на сто 

§16 Изменена и допълнена с Решение №03/28.01.10 г. 

§17 /нова с Решение №46/28.09.10 г./ /1/ Таксите по чл.33 т.7 и т.16 се заплащат при получаване на 

разрешението, а тарифните ставки ежемесечно или еднократно за годината до 31 март на съответната 

година. 

/2/ При годишно плащане се ползва отстъпка 5 % от дължимата годишна тарифа. 

 

Приложение  №1 – отм. 
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Приложение  №2 

 

 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за определяне на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране 

и сметоизвозване на база количество отпадъци 

По чл.16б, ал.1 от Наредбата №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Черноочене 

 

От………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/………………………….……………………… 
БУЛСТАТ……………………………..…………….№ от НДР………………………………………… 
Адрес………………………………………………………………е-mail………………………………….. 

/седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/ 
Данъчен 
адрес…………………………………………………………………………………………………………… 

Чрез……………………………………………………………………………………………………………… 
/име - собствено, бащино и фамилно на представителя или пълномощника/ 
ЕГН /ЛНЧ/ или осигурителен номер на чужд гражданин…………………………………………….……… 
тел:………………………………….. 
 
Уважаеми г-н кмет, 

Декларирам/е, че за имот, с партиден 

№……………………………………………………………………… 

представляващ………………………………………………………………………………, находящ се на 

адрес: ……………………………………………………………………………………………….., 

/гр.(с), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап./ 

през ................. ……година, таксата за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и смето-
извозване ще се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и ще използуваме 
следните съдове за битови отпадъци:  

Вид на съда за твърди битови отпадъци Брой съдове 

Кофа тип "Мева" 120 л.  
Контейнер тип "Бобър" 1100 л.  
Контейнер 2000 л.  
Контейнер 4000 л.  

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.123, ал.3 от 

Закона за местните данъци и такси. 

Дата .........................  Декларатор: .............................  

Забележка: Заявлението се подава ежегодно до края на предходната година. 
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Приложение  №3 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 
  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за базовите параметри на нежилищен недвижим имот 

По чл.16б, ал.2 от Наредбата №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Черноочене  

 

От………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/……………………….………………………… 
БУЛСТАТ……………………………..……….……….№ от НДР…………………………………… 
Адрес………………………………………………………………е-mail………………………………….. 
/седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/ 
Данъчен 
адрес……………………………………………………………………………………………………………. 

Чрез……………………………………………………………………………………………………………… 
/име - собствено, бащино и фамилно на представителя или пълномощника/ 
ЕГН /ЛНЧ/ или осигурителен номер на чужд гражданин…………………………………………….……… 
тел:………………………………….. 
 

Уважаеми г-н кмет, 

Декларирам/е, че имот, с партиден №………………..…………………..………..……  находящ се на 

адрес:……………………………..……………………………………………………………………………………………….…………..., 

/гр.(с), община, жж., ул., бл., ех.,е/п., ап./ 

Представлява: 
1 Заведение за хранене/ ресторант, стол, барче, павилион и др./ и 

развлечение –  бр. места  

 

2 Заведение за настаняване – бр. места  

3 Учебно заведение – бр. учащи   

4 Учреждение, офиси – бр. служители  

5 Търговски обект за хранителни стоки – площ м2  

6 Търговски обект за промишлени стоки – площ м2  

7 Производствена дейност – бр. работници   

8 Пазар –площ м2  

9 Складови помещения – площ м2  

10 Детска градина, ясла – бр. легла  

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.123, 

ал.3 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Забележка: Заявлението се подава ежегодно до края на предходната година. 

 

 

 

 

Дата………………… 

 

 

 

 

Декларатор:……………………… 



16 

Приложение  №4 

Вх.№………………………………/..............................20……….г. 

 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 
  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите 

отпадъци 

По чл.18б, ал.1 от Наредбата №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Черноочене  

 

1.От…………………….…………………………………….ЕГН…………………… 
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието / 

Адрес…………………………………………………………………………………….. 
/ адрес на местоживеене на лицето или седалище на предприятието / 

Чрез………………………………………………………………. ЕГН…………. ……. 
/ собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

2. И………………………………………………………………...ЕГН…………........... 
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието / 

Адрес…………………………………………………........................................................ 
/ адрес на местоживеене на лицето или седалище на предприятието / 

Представлявано от…………………………………...…………...ЕГН…………........... 
/ собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

3. И………………………………………………………………...ЕГН…………........... 
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието / 

Адрес…………………………………………………........................................................ 
/ адрес на местоживеене на лицето или седалище на предприятието / 

4. И………………………………………………………………...ЕГН…………........... 
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието / 

Адрес…………………………………………………........................................................ 
/ адрес на местоживеене на лицето или седалище на предприятието / 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Декларирам/е,   в   качеството   си   на  данъчнозадължени   лица,   че   имот   с   партиден 

№ ........................................................................................................................................................................... , 

представляващ ................................................................................................................................................... , 

находящ се на адрес:……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

/гр.(с), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап./ 

 ....................................................... , няма да се ползува през цялата………………………….година. 

Съгласни  сме за  имота да  се  получава  информация  от  Общинска  администрация 

Черноочене, относно консумираната електроенергия и/или вода. 

Подпис на декларатора/ите: 

1 ...........................................................  

2 ...........................................................  

3 ...........................................................  

Дата .....................................  4 ............................................................  
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Информация за декларацията 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и 

обезвреждане на битовите отпадъци 

По чл.18б, ал.1 от Наредбата №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Черноочене 

 

От кого се подава - Декларацията се подава от всички данъчнозадължени лица /собственици или 

ползватели/ или упълномощен от тях представител. 

 

Кога се подава - Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се използва през 

цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

 

Срок на подаване - Декларацията се подава до края на предходната година. 

 

Къде се подава - Декларацията се подава в Информационния център на Община Черноочене / ул. 

"Шеста" №9 /. 

 

От кого се приема - Декларацията се приема от длъжностно лице от Информационния център на 

Община Черноочене и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени в нея, като 

при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на декларацията на 

подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Декларацията се приема, но поражда 

последици само, когато всички данъчнозадължени лица за недвижимия имот са я подписали. 

 

Указания за попълване на декларацията 

 

1.1 Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора - 

физическо лице или наименованието на предприятието - собственици или ползватели 

на дадения имот. 

1.2 Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на  предприятието. 

1.3 Попълват   се   имената   на   представляващия   предприятието   или   на  упълномощения   

представител   на физическото лице по т. 1.1. 

2,3,4 и 5 се попълват по начина посочен в т.1 за другите съсобственици или ползватели. 

1. Попълват се последователно: 

• Партидния номер на имота; 

• Вида на имота - апартамент, ателие, земя и др.; 

• Точния адрес на имота; 

• Годината на която се отнася декларацията. 

 
2. Записва се датата, на която е подадена декларацията. 

3. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при 

юридическите лица - подпис на ръководителя и на главния счетоводител и печат на    

предприятието. 
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Приложение  №5 

/ново. с Решение №124/18.12.12 г./ 

 

Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци в нежилищни имоти 

№ Обекти Средногодишни норми на 

натрупване на ТБО в литри 

1 Заведение за хранене/ ресторант, стол, барче, павилион и др./ и 

развлечение – 1 място  

73 

2 Заведение за настаняване – 1 място 400 

3 Учебно заведение – 1 учащ  90 

4 Учреждение, офиси – 1 служещ  250 

5 Търговски обект за хранителни стоки – 1 м2 площ 460 

6 Търговски обект за промишлени стоки – 1 м2 150 

7 Производствена дейност – 1 работник  250 

8 Пазар – за 1 м2 площ 36 

9 Складови помещения – 1 м2 площ 70 

10 Детска градина, ясла – 1 легло 235 

1.Методиката за определяне на годишното количество битови отпадъци и необходимия вид и брой съдове за 

тяхното събиране 

Годишното количество на битовите отпадъци /Br/ се определя по формулата: 

Br= b X N 

където: b – норма за натрупване на битови отпадъци 

N – численост 

Нормата за натрупване е количеството отпадъци, образувани  от установената разчетна единица за 

определен период от време. Нормите се определят в литри. 

Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за една 

година, при което се получава количество отпадъци натрупани за единица период. 

Според количеството отпадъци, натрупани за единица период се определят необходимия вид и брой 

съдове за тяхното събиране. 

При изчисляванията се спазват правилата за математическото закръгляне с точност до цялото число. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №6 

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с 

друго предназначение 

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито: 

А) на ден 1 лв./кв.м. 

Б) на месец  15 лв./кв.м. 

2. За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти - таксата по т.1.  

3. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, животни и друг вид стоки 

таксата се определя както следва:  

а) за селскостопанска продукция, таксата е в размер на 1.00 лв./кв.м.; 

б) за друг вид стока, таксата е в размер на 1,50 лв./кв.м.; 

в) за домашни животни, таксата е в размер на 1 лв. на ден. 

4. За поставяне на фирмена информационно-указателна табела - 20.00 лв./месец/кв.м. информационна 

площ. 

5. За поставяне на временен информационен елемент - 1.00 лв./ден/брой. 

6. За поставяне на временни информационни елементи във връзка със събития от общинско, 

национално или международно значение с некомерсиален характер - безплатно. 

7.  За поставяне на фирмени тотеми - 50.00 лв./месец/кв.м. заета площ, но не по-малко от площта на 

проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху 

общинския терен. 

8. /доп. с Решение №55/18.07.22 г./ За разполагане на строителни  материали се събират такси в 

размери 50% по т.1 на приложението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Такси за социални грижи, лагери и други общински социални услуги 

1. /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 

2. /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 

3. /отм. с Решение №55/18.07.22 г./ 

4. За ползване на ученическо общежитие от ученици, от родителите или настойниците се събират 

месечна такса в размер на 10 лв. 

5. Потребителите на услуги от Центъра за услуги в домашна среда – Община Черноочене, над 18 

годишна възраст, заплащат такса в размер, както следва: 

А) Потребители с доходи до размера на МРЗ /минимална работна заплата/ за страната – 0,20 лв. час; 

Б) Потребители с доходи над размера на МРЗ за страната – 0,25 лв. час; 

6. Лицата настанени в заведения или помещения за отрезвяване заплащат такса в размер на 20 лв. на 

ден 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Такси за технически услуги 

1. За издаване на скица за недвижим имот - 20 лв. 

2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: 

- на основание чл.140, ал.2 от ЗУТ - 30,00 лв.; 

- на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ - 100,00 лв. 

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 10,00 лв. 

4. При определяне на строителна линия и ниво на строеж: 

 - за сгради на РЗП - 0,20 лв./кв.м. 

- за огради на линеен метър – 0,20 лв./м. 

5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство - 15,00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот – 15 лв. 

7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, реконструкция, пристрояване и 

надстрояване  и преустройство на съществуващи сгради и помещенията в тях – 40.00 лв. 

- за линейни инфраструктурни обекти - 0,2 % от стойността на обекта. 

8. За издаване на разрешение за строеж на ограда – 20 лв. 

9. За заверка на заповедната книга на строеж – 20 лв. 

10. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти: 

- за сгради ва кв.м. РЗП – 0.70 лв.; 

- за линейни обекти на л.м.-0.25 лв.; 

- за други обекти на кв. м. – 0.70 лв. 

 - за техническа инфраструктура – 0.70 лв./кв. м РЗП  
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- за идейни проекти - 50 % от размера на съответната такса; 

- за оценка на съответствие от ОЕСУТ - 20 % от размера на съответната такса. 

11. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ - 

50 % от размера на таксата по т. 10. 

12.За съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове – за всеки имот – 40.00 лв.: 

- над три поземлени имота -  200.00 лв.; 

- парцеларен план на линейни обекти – 100 лв. 

13. За разглеждане и одобряване на комплексни инвестиционни проекти – 0,70 лв./кв.м. РЗП 

14. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи 

съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ: 

- за преместваеми обекти - сергия или маса - 15,00 лв.; 

- за преместваеми обекти с типов проект - 30 лв. 

- за преместваеми обекти с индивидуален проект - 5,00 лв./кв. м, но не по-малко от 30,00 лв.; 

- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 5,00 лв./кв. м, но не по-малко от 50,00 лв.; 

- за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м – 50.00 лв.; 

- за рекламни елементи с типов проект - 50,00 лв.; 

- за рекламни елементи с индивидуален проект – 50.00 лв.; 

- за фирмена информационно-указателна табела - 20,00 лв.; 

- за временни информационни елементи - 20,00 лв.; 

- за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 20,00 лв.; 

- за фирмен тотем – 50.,00 лв.; 

- за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент - 50 на сто от таксата за 

издаване на разрешение за поставяне. 

- разрешение за поставяне на РИЕ – 15.00 лв.; 

- разрешение за поставяне на РИЕ върху превозни средства – 1.00 лв. на кв.м.месечно или 5.00 лв. 

на кв.м. годишно; 

- разлепване на печатни рекламни материали  до 30 броя  - 10. 00 лв. над 30 броя 20.00 лв.; 

- такса за обсъждане на проекти по чл.27 от наредбата за поставяне на преместваеми обекти и 

други обслужващи дейности: 

 - специални рекламни пана (осветени от вътре касети светлинни стени, бягащи светлинни 

пътеки, видеостени и други технически сложни съоръжения, пана, транспаранти, информационни 

указателни табели и други – 15.00 лв.; 

- тарифа за заплащане за поставяне на рекламни съоръжения върху общинска собственост: 

 външна реклама, информационни указателни табели, надписи и рекламни материали  - 5.00 лв. на кв. м. 

на месец; 

- за поставяне на знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и други  до 2 кв.м. месечно 

по 2.00 лв. за брой; 

- за използване на маси, от които се раздават рекламни материали  за един  кв.м. на ден  - 3.00 лв; 

- за използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел – 10.00 лв. на денонощие. 

15. За издаване на удостоверение по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от IV категория по 

чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 

по чл.8, ал.1, т.1 и т.2 - по 50,00 лв. на 100 линейни метра, но не повече от 500,00 лв.; 

- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за 

посетители - 200,00 лв.; 

- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях - 100,00 

лв.; 

- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 200,00 лв.; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите 

от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв. м - 50,00 лв.; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите 

от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв. м - 100,00 лв. + 0,50 лв. за всеки кв. м над 100 кв. м; 

- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга 

конструкцията им - 50,00 лв.; 

-  за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория - 20.00 

лв. на линеен метър, но не повече от 150,00 лв.; 

16. За издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от V категория по 

чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ): 
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- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена 

площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители - 200,00 лв.; 

- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 50,00 лв.; 

- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл.137, ал.1, т.6 от 

ЗУТ - 50,00 лв.; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от 

пета категория за строежи с РЗП до 100 кв. м - 50,00 лв.; 

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от 

пета категория за строежи с РЗП над 100 кв. м - 50,00 лв. + 0,20 лв. за всеки кв. м над 100 кв. м; 

- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория - 20,00 лв. на 

линеен метър, но не повече от 100,00 лв. 

17. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти: 

- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн - 30,00 лв.; 

- за преместваеми обекти по индивидуален проект - 50,00 лв.; 

- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 60,00 лв. 

18. За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж - три пъти стойността на съответното 

разрешение за строеж. 

19. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж - три пъти 

стойността за съответното одобряване на инвестиционен проект. 

20. За одобряване на проект за делба по чл.202 и чл.203 от ЗУТ - 20 % от стойността по т.10. 

21. За удостоверения по реда на § 16 от преходните разпоредби на ЗУТ - 100,00 лв. 

22. За издаване на удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър - 10,00 лв. 

23. За заверка на екзекутиви - 30 % от цената на услугата за съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти. 

24. За заверено копие от ПУП - 10,00 лв. 

25. За заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхранявана в архив на 

отдел „ТСУ“ документация - 10,00 лв. 

26. За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 

– 20 лв./бр. 

27. За нанасяне на промени в цифровия модел на кадастралните планове и регистри към тях до 

предаването им на Агенцията по кадастъра в актуален вид – 15 лв. за един имот. 

28. За вписване в регистъра на технически паспорт на сграда – 15 лв.“. 

29. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 60.00 лв. 

30. Издаване на удостоверение  за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ) – 15 лв. 

31.Разкриване на административен адрес – 20.00 лв. 

32. За заверка на протокол за  определяне  на  строителна линия и ниво на строежи и откриване 

на строителна площадка – 20 лв. 

33. За заверка на геодезическо заснемане – 20 лв. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

Такси за административни услуги 

I. Административни услуги по гражданско състояние: 

1. за издаване на удостоверение за наследници - 5,00 лв.; 

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 0,00лв.; 

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 5,00 лв.; 

4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно 

издаване на препис - извлечение от акт за смърт - 5,00 лв.; 

5. за издаване на удостоверение за семейно положение - 5,00 лв.; 

6. за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца - 5,00 лв.; 

7. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 5,00 лв.; 

8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес (за 

издаване на удостоверение за постоянен адрес; за издаване на удостоверение за настоящ адрес; за заверка на 

удостоверение за постоянен адрес; за заверка на адресна регистрация на настоящ адрес) – 5,00 лв.; 

9. за заверка на документи по гражданското състояние за чужбина - 20,00 лв.; 

10. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 5,00 лв.; 

11. за издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5,00 лв.; 

12. за издаване на удостоверение за правно ограничение – 5,00 лв.; 

13. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5,00 лв.; 

14. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес – 5,00 лв.; 

15. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес -5,00 лв.; 
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16. за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина 

– 5,00 лв.; 

17. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България - 5,00 лв.; 

18. за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес – 5,00 лв. 

19. за преписи от документи – 5,00 лв. 

20. за настаняване под наем - 15,00 лв. 

21. за нотариално удостоверяване – 6 лв.; 

II. За администриране на местни данъци и такси: 

1. за издаване на удостоверение за декларирани данни - 10,00 лв. 

2. за издаване на удостоверение за платен данък наследство - 15,00 лв. 

3. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Приложение №2 към ЗМДТ - 17,00 

лв. 

4. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК - 17,00 лв. 

5. за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ - 10,00 лв. 

6.1. за издаване на удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 и ал. 10 от ДОПК - 5,00 лв. 

6.2. за издаване на удостоверения за задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на хартиен материален 

носител - 5,00 лв., а когато документът се издава на оторизираните от съответните ведомства длъжностни 

лица като справка или удостоверение, подписани с електронен подпис и по електронен път - безплатно. 

7. за извършване на проверка и заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка 

- 20,00 лв. 

8. за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници – 50 лв. 

             9. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100 

лв. 

            10. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за       регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно       превозно средство – 10 лв. 

            11. Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на 

пътници – 10 лв. 

III. За заверка на документи 

1. за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от ОбА - Черноочене - 10,00 лв. 

2. за заверка на ксерокопие от документ формат А4  от ОбА - Черноочене – 1,00 лв. 

3. за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на общински недвижими 

имоти - 10,00 лв. 

4. за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на 

"Общинска собственост" - 10,00 лв. 

5. за двустранно заверено копие от документ формат А4 от ОбА - Черноочене - 2,00 лв. 

6. за заверка на копие от издаден документ от отдел „ТСУ“ - 10,00 лв. 

7. за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска 

собственост или за възстановен общински имот - 15,00 лв.; 

8. за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на 

собствеността върху недвижими имоти - 20,00 лв. 

9. за заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали – 30 лв. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

I. ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА 

1.1. За ползване на постоянни паркоместа се заплаща месечна цена в размер: 

а/ лек автомобил – 30 лв. 

б/ лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места – 50 лв. 

в/ автобуси и товарни автомобили – 60 лв. 

1.2. Цената се плаща при издаване на разрешението за посочения в него период. 

2. Органът издал разрешението може да го отнема, ако мястото не се използва по предназначение или 

когато обществени нужди налагат това. 

3. За еднократно паркиране – цена за един час: 

а/ лек автомобил – 1 лв. 

б/ лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места – 2 лв. 

в/ автобуси и товарни автомобили – 2 лв. 

II. КОПИРНИ УСЛУГИ 

1. за копие от документ формат А4 - 0,10 лв. 

2. за двустранно копие от документ формат А4 - 0,20 лв. 

3. за копие от документ формат А3 - 0,20 лв. 

https://sofia.obshtini.bg/doc/10436/0/#p39742888
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p41301463
https://sofia.obshtini.bg/doc/10436/0/
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p41300852
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p41300852
https://legislation.apis.bg/doc/204216/0/#p41300852
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4. за двустранно копие от документ формат А3 - 0,40 лв  

5. за разпечатка на документ формат А4 - 0,12 лв. 

6. за изпращане на копие или разпечатка с факс - 2,00 лв./стр. 

7. за дискета с дигитално копие на документ - 1,20 лв. 

8. за диск с дигитално копие на документ - 5,00 лв. 

9. за издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни 

имоти и при ново строителство - 30 лв. 

IV. ТРЪЖНИ КНИЖА: 

1. за приватизация – 20,00 лв./бр.                                                                                 

2. за отдаване под наем – 15,00 лв./бр. 

3. за продажба по ЗОС – 15,00 лв./бр. 

4. за възлагане на обществен превоз – 20,00 лв./бр. 

5. други процедури – 10,00 лв./бр. 

V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ И МАРКИРАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА 

1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - 5 

лв. 

2. Маркиране на дървесина, добита извън горските територии: 

а/ Едра строителна дървесина – 6,00 лв./куб.м. 

б/ Средна строителна дървесина – 5,00 лв./куб.м. 

в/ Дребна строителна дървесина – 4,00 лв./куб.м. 

г/ Дърва за горене – 3,00 лв./куб.м. 

д/ Вършина – 2,00 лв./куб.м. 

е/ Цели стъблени секции – 8,00 лв./брой дърво. 

V. ДРУГИ 

1. за попълване приложение на данъчни декларации – 4 лв./бр. 

2. за издаване на удостоверение за декларирани данни и справка по искане на съдебни изпълнители – 

10 лв. 

2. за съгласуване на маршрутно разписание – 20 лв. 

3. за услуга с автобус и лек автомобил – 0,70 лв./км. 

4. за услуга с камион – 1,50 лв./км. 

5. за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства. 

6. за издаване на разрешение за удължено работно време. 

7. за издаване на разрешение за удължено работно време -  20,00 лв. + 5 лв. за всеки допълнителен час 

от 22,00 ч. до 6,00 ч. на следващия ден. 

8. за ползване на зали общинска собственост – 15 лв./час 

9. за организиране на ритуал по сключване на граждански брак – 80 лв. 

10. за издаване на разрешения за отсичане на дървета и лозя в селскостопански земи – 5 лв. 

11. За попълване на заявление за постоянен и настоящ адрес – 1 лв./бр. 

12. За попълване на молба за данъчна оценка – 2 лв./бр. 

13. за попълване на покана – декларация за посещение на /в Република България – 5 лв. 

14. За решение за признаване на чуждестранни съдебни Решения по Кодекса на международно частно 

право /КМЧП/ - 30 лв. 

 


