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ГЛАВА ПЪРВА 

 

Общи положения 

 

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 Брегово; 

 

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. за ползване на детски кухни, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги; 

4. за дейности 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 личностно развитие; 

5. за технически услуги; 

 6. за административни услуги; 

 7. за откупуване на гробни места; 

 8. за притежаване на куче; 

 9. 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 карта на гише в Центъра за административно обслужване. 

(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. 

4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги; 

5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги. 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от 

дейностите. 

(3) При предоставяне на комплексна административна услуга, нейната такса се формира от сбора от таксите за 

предоставяне на информация или доказателствени средства от всички административни органи, включени в 

производството по комплексно административното обслужване.  

(4) Предоставянето по служебен път на информация или документи, които са налични в Община Брегово, както и за 

целите на комплексното административно обслужване се извършва безплатно за съответните административни 

институции. 

 

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 (напр. 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. 
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(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, не ползващи 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) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси. 

(3)  Конкретният размер на облекченията се определя с настоящата Наредба. 

 

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) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината. 

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 

 (3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет. 

 (4) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази Наредба се извършва по реда на чл.4, 

ал.1-5 от ЗМДТ. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Определяне размер на местни такси и цени на услуги 

 

Чл.6. (1) Промените в размера на таксите и цените на услугите предоставени от общината става с решение на 

общински съвет. 

(2) При необходимост общинския съвет променя размера на местните такси и цени на услуги, като новите влизат в 

сила от първо число на месеца, следващ решението на Общинския съвет. 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

Такса за битови отпадъци 

 

Чл.7. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 

общината.  

                      

Чл.8. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги по чл. 62 от ЗМДТ  на територията 

на общината. 

(2) Видът на предлаганите услуги по чл. 7  на територията на общината, както и честотата на събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 

октомври на предходната година. 

 

Чл.9. Таксата по чл.7 се заплаща от лицата за имотите на територията на общината. 

 

Чл.10. (1) Размера на таксата според вида на извършената услуга е съгласно таблицата: 

1. За жилищни имоти таксата се изчислява върху данъчната оценка на имота. 

2. За нежилищни имоти - таксата се събира върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите. 

 

 Жилищни  

имоти 

Нежилищни  

имоти 

Сметосъбиране 0,8%о 1,5%о 

Сметоизвозване 0,8%о 1,5%о 
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Обезвреждане на депа 1,2%о 2,5%о 

Чистота на обществени места 0,7%о 1,5%о 

 

Чл.11(1) Ежегодно, с приемането на бюджета, Общинският съвет одобрява план-сметка за разходите в дейност 

"чистота".  

 (2) Одобрената план-сметка подлежи на проверка от сметната палата. 

 

Чл.12 Когато до края на предходната година общинския съвет не определи размер на таксата за битови отпадъци за 

текущата година, таксата се събира на база на действащия размер към 31.12 на предходната година. 

 

Чл.13 Не се събира такса за: 

(1) услугата по чл.62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, 

т. 2, от ЗМДТ за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината; 

(2)  услугата по чл. 62, т. 1от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 

1, т. 2 от ЗМДТ когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец 

и ред, определени с наредбата, от задълженото лице до края на предходната година в общината по 

местонахождението на имота; 

(3)  услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили 

регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата, това 

обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота. 

(4)  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. 

(5) Освобождаването по ал. 4 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им 

богослужебна дейност. 

(6)  Не се събира такса сметосъбиране и сметоизвозване за детска ясла, детски градини, читалищата и имоти – частна 

общинска собственост. 

 

Чл. 14  (1) Таксата битови отпадъци се събира заедно с данъка върху недвижимите имоти и се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим." 

(2) „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

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

предназначение. 

 

Чл.15 Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани 

пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. 

 

Чл.16 (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, както следва: 

1. На квадратен метър:  

а/ на ден - 0,50 лева;  

б/ на месец - 10,00 лева. 

2. За продажба с кола впрегната с добитък:  

а/ на ден-1,50 лв. 

3.За продажба с лек автомобил: 

а/ на ден - 2,50 лв. 

4. За продажба с товарен автомобил или ремарке: 

а/ на ден-15,00лв. 

(2) За поставяне на шкафове, витрини, кафе-автомати и други спомагателни съоражения по тротоари и други общински 

терени се заплаща месечна такса за 1 (един) брой - 30,00 лв. 

 (3) За  търговия с промишлени стоки, извън посочените в ал.1, таксата се събира в увеличен размер два пъти. 
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(4)  Таксата  по  ал.2 и 3 се заплаща до 10-то число на месеца, следващ предходния месец. 

 

Чл.17 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, 

включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса в размер на - 0,80 лв./кв.м. на ден или - 20,00 

лв./кв.м. на месец. 

 

Чл.18 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се 

събира такса на кв.метър на ден -2,00лв. 

 

Чл.19 За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и други, се събира 

такса на кв. метър на ден в размер на 1.00лв. 

 

Чл.20 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни и 

други материали /с изключение на оборска тор/, се заплаща такса на квадратен метър за месец или за част от месеца, 

както следва: 

а/ в града-2,00 лв.; 

б/ в селата-1,00 лв. 

 

Чл.21 Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. 

 

Чл.22 Органът, издал разрешението, може да отнеме мястото когато не се използва по предназначение, когато не се 

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

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

Такси за ползване на детски кухни, лагери, общежития 

и социални услуги, финансирани от общинския бюджет 

 

 

Чл.23. Такса за ползване на детска кухня се събира от родителите или настойниците, в размер на 1,70 лв. за един 

храноден. 

 

Чл.24. (1)Лицата ползващи общински социални услуги заплащат месечни такси в размер на съответстваща реална 

издръжка на едно лице. 

 (2)Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и 

хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за 

електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията 

от местни и чуждестранни физически и юридически лица. 

(3) В случаи на починали граждани, обслужвани от Домашен социален патронаж, не издължената такса се дължи от: 

- Преживелия съпруг /съпруга/, ако има такъв; 

- Наследниците по права линия – без ограничения, ако има такива; 

- Наследниците по съребрена линия, приели наследството.  

 

Чл.25. Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят до 10-то число 

на месеца, а тези по чл.24 до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 

Такси за технически услуги 

 

Чл.26. 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. 
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Чл.27. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при 

предявяване на искането. 

 

Чл.28. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на 

бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

 

Чл.29. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 

 

 

Устройство на територията 

№ Административна услуга Вид Цена Срок 

1. 

2956 Издаване на 

разрешение за 

продължаване на 

строителството по спрян 

строеж 

Обикновена  

 

50,00 лв. 

 

14 дни от 

подаване на 

заявлението 

2. 

2879 Промяна на 

предназначението на 

сгради 

Обикновена  

 

съгласно такса за 

одобряване на 

инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за 

строеж 

30 дни от 

подаване на 

заявлението– 

чл.144,ал.3, т.2 

от ЗУТ 

14 дни от 

подаване на 

заявлението – 

чл.144,ал.3, т.1 

от ЗУТ 

2.1 

3179 Издаване на 

разрешение за промяна на 

предназначението на 

сгради или на 

самостоятелни обекти в 

сгради без извършване на 

строителни и монтажни 

работи 

Обикновена 
100,00 лв. 

 
14 дни  

3. 2519 Издаване на заверен 

препис от решение на 

Общински експертен съвет 

Обикновена  

2,00 лв. /лист-формат А4/-

заплаща се при 

получаването 

7 дни от 

подаване на 

заявлението 

4. 
2518 Изменение на план на 

новообразувани имоти 
Обикновена  50,00 лв. 

30 дни от 

подаване на 

заявлението 

5. 

2517 Заверяване на преписи 

от документи и копия от 

планове и документация 

към тях 

Обикновена  

2,00 лв/ лист-формат А4/ 

7,00 лв/ лист-формат А3/ 

Нестандартен формат - С 

фактура от копирен 

център 

Заплаща се при 

получаване 

7 дни от 

подаване на 

заявлението 

 

 

 

 

 

 

6. 

2117 Одобряване на 

подробен устройствен план 
Обикновена  

до 3 поземлени имота 

 100,00 лв. 

от 3 поземлени имота до 1 

квартал  200,00 лв. 

над 1 квартал 

350,00 лв. 

 

30 дни от 

приемане на 

проекта от 

Общински 

експертен 

съвет по 

устройство на 
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Разглеждане от ЕСУТ, 

процедиране и одобряване 

на подробен устройствен 

план – ПУР, ПР и ПП 

- за линейни обекти до 1 

км - осв. ДДС  

        100,00 лв. 

 - за линейни обекти от 1 

км до 5 км - осв. ДДС   

       200,00 лв. 

 - за линейни обекти над 5 

км- осв. ДДС 

       350,00 лв. 

Повторно и всяко 

следващо разглеждане на 

ПУП и техните изменения 

след отразяване на 

забележки - осв. ДДС –  

        50,00 лв. 

територията 

към Община 

Брегово 

 

 

 

 

7. 

2116 Прокарване на 

временен път до 

урегулирани поземлени 

имоти, които имат лице по 

проектирани нови улици 

    А. Оценка и определяне 

размера на обезщетения по 

чл. 210 от ЗУТ 

   Б. Издаване на заповед 

Обикновена  

 

100,00 лв 

 

60 дни от 

подаване на 

заявлението 

 

8. 

2115 Одобряване 

изменението на 

кадастрален план 

Обикновена  
100,00 лв.  

 

Над 30 дни от 

подаване на 

заявлението 

9 2114 Издаване на заповед 

за учредяване право на 

преминаване през чужди 

поземлени имоти 

А. Оценка и определяне 

размера на обезщетения по 

чл. 210 от ЗУТ 

Б. Издаване на заповед 

Обикновена  100,00 лв. 

30 дни от 

подаване на 

заявлението 

 

10. 

2113 Презаверяване на 

разрешение за строеж, 

което е изгубило 

действието си поради 

изтичане на срока 

Обикновена  

50% от таксата за 

издаване на разрешение за 

строеж 

 

14-дневен срок 

от подаване на 

заявлението 
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11. 

2112 Издаване на 

разрешение за строеж 

 

 

 

 

• 2,00 лв./м2, но не 

по-малко от 200,00 лв., но 

не повече от 5 000,00 лв. 

• Площни обекти  

2,00 лв./ м2 , но не по-

малко от 200,00 лв., но не 

повече от 5 000,00 лв. 

• Линейни обекти 

1,00 лв./м2 , но не по- 

малко от 100,00 лв., но не 

повече от 5 000,00 лв. 

• Геозащитни 

съоръжения и мостове 3% 

от СМР, но не по-малко от 

300,00 лв. 

• Приемно-

предавателни базови 

станции 2% от СМР, но не 

по-малко от 300,00 лв. 

• Трансформаторни 

постове - 300,00 лв. 

• Други видове обекти и 

съоръжения - 300,00 лв. 

•  Благоустрояване - 1,00 

лв. /кв2 , но не по-малко 

от 150,00 лв. 

• Промяна на 

предназначението, 

преустройство, основен 

ремонт и реконструкция  - 

50 % от таксата за обекта, 

но не по-малко от 200,00 

лв., но не по-вече от  

2 000,00 лв. 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

 

 

12. 

2041 Издаване на 

разрешение за строеж в 

поземлени имоти в горски 

територии без промяна на 

предназначението 

13. 

 

 

 

 

2130 Издаване на 

разрешение за строеж без 

одобряване на 

инвестиционни проекти 

 300,00 лв. 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

14. 2111 Изготвяне на справки 

на заинтересувани лица 

относно изменения на 

устройствени планове и 

схеми 

Обикновена  

 

30,00 лв. 

 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

15. 2085 Издаване на 

удостоверение за нанасяне 

на новоизградени сгради в 

действащия кадастрален 

план по чл.54а ал.3 от 

ЗКИР, във връзка с чл.175 

от ЗУТ 

Обикновена  

 

50,00 лв. 

 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

16. 2084 Издаване на 

удостоверение за 

търпимост на строеж 

Обикновена 200,00 лв. 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 
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заявление 

17. 
2083 Издаване виза за 

проектиране 

 

Обикновена 

 

50,00 лв 

 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

17.1. 
Одобряване на схема по 

чл.56 от ЗУТ за поставяне 

на преместваеми обекти 

Обикновена 

 

50,00 лв 

 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

18. 
2082 Удостоверения за 

идентичност на урегулиран 

поземлен имот 

Обикновена 30,00 лв 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

19. 2065 Одобряване на 

протокол за определяне на 

размер и граници на терен 

за рекултивация 

Обикновена 50,00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

20. 
2064 Издаване на заповед 

за осигуряване на достъп 

до недвижими имоти 

Обикновена Без такса 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

21. 
2063 Издаване на 

констативни протоколи и 

удостоверения за степен на 

завършеност на строежи 

Обикновена 

 

50,00 лв. 

 

 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

22. 

2062 Регистриране и 

въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на 

удостоверение за 

въвеждане в експлоатация 

за видовете строежи от IV и 

V категория 

Обикновена 

IV категория:  

500,00 лв. 

400,00 лв. - за 

реконструкция, основен 

ремонт, преустройства 

200,00 лв. за отклоненията 

за присъединяване на 

строежите към общите 

мрежи на техническата 

инфраструктура и за 

проводи на техническата 

инфраструктура 

 

V категория:  

300,00 лв. 

200,00 лв. - за 

реконструкция, основен 

ремонт, смяна на 

предназначение, 

преустройства, строежи от 

допълващото застрояване 

и отклоненията за 

присъединяване на 

строежите към общите 

мрежи на техническата 

инфраструктура и за 

проводи на техническата 

инфраструктура 

 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 
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23. 

2061 Допускане на 

изменения в одобрен 

инвестиционен проект 

Обикновена 

Основание за плащане: 

50% от таксата за 

одобряване на проект, но 

не по-малко от 200,00 лв. 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление, 

когато е  с 

комплексен 

доклад  

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление, 

когато е  с 

ОЕСУТ 

24. 
2060 Издаване разрешение 

за изработване на подробни 

устройствени планове  

Обикновена 

150,00 лв. с Решение на 

ОбС-Брегово. 

100,00 лв. със Заповед на 

Кмета. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

25. 

2054 Съгласуване и 

одобряване на 

инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение 

за строеж 

Обикновена 

3,00 лв./м2, но не по-

малко от 200,00 лв., но не 

повече от 5 000,00 лв. 

Площни обекти  

2,00 лв./ м2 , но не по-

малко от 200,00 лв., но не 

повече от 5 000,00 лв. 

Линейни обекти 

1,00 лв./м2 , но не по- 

малко от 100,00 лв., но не 

повече от 5 000,00 лв. 

Геозащитни съоръжения и 

мостове 3% от СМР, но не 

по-малко от 300,00 лв. 

Приемно-предавателни 

базови станции 3% от 

СМР, но не по-малко от 

600,00 лв. 

Трансформаторни постове 

- 300,00 лв. 

Други видове обекти и 

съоръжения -300,00 лв. 

Благоустрояване - 1,00 лв. 

/кв2 , но не по-малко от 

150 лв. 

 за огради - 1,00 лв. на м2 , 

но не по малко от 100,00 

лв. / с архитектурен 

проект/ 

Промяна на 

предназначението, 

преустройство, основен 

ремонт и реконструкция  - 

50 % от таксата за обекта, 

но не по-малко от 200,00 

лв., но не по-вече от 

5000,00 лв.  

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление, 

когато е  с 

комплексен 

доклад  

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление, 

когато е  с 

ОЕСУТ 
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26. 2043 Издаване на заповед 

за учредяване на право на 

прокарване на отклонения 

от общи мрежи и 

съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

чужди имоти 

     А. Оценка и определяне 

размера на обезщетения по 

чл. 210 от ЗУТ 

     Б. Издаване на заповед 

Обикновена 
До 100м.-10,00лв./м. 

Над 100м.-5,00лв./м. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

27. 2027 Издаване на скици за 

недвижими имоти 

 

Обикновена 

 

 

 

Бърза  

 

 

 

 

15,00 лв. за формат А4 

 

 

25,00 лв. за формат А4 

 

На базата на цената за 

формат А4 се определят 

пропорционално цените 

на останалите формати. 

За презаверяване на 

скици, от издаването на - 

5,00 лв. 

7 работни дни 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

 

3 работни дни 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

 

 

28. 1980 Приемане на 

екзекутивна документация, 

отразяваща 

несъществените промени в 

одобрения инвестиционен 

проект 

 

Обикновена 

 

за I-ва, II-ра, III-та 

категория – 100,00 лв. 

за IV-та и  V-та категория 

категория – 70,00 лв. 

 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

29. 
1969 Регистриране на 

технически паспорт на 

строеж 

 

Обикновена 

 

20,00 лв 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

30. 2025 Разрешаване 

изработването на 

комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

 

Обикновена 

 

100,00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

31. 2024 Одобряване на 

проект-заснемане на 

извършен разрешен строеж, 

когато одобрените 

инвестиционни проекти са 

изгубени 

Обикновена 

Основание за плащане: 

50% от таксата за 

одобряване на проект, но 

не по-малко от 200,00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

32. 

2023 Съгласуване на 

идейни инвестиционни 

проекти 

Обикновена 

 

Основание за плащане: 

50% от таксата за 

одобряване на проект, но 

не по-малко от 200,00 лв. 

 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление, 

когато е  с 

комплексен 

доклад  

30-дневен срок 

от постъпване 
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на писменото 

заявление, 

когато е  с 

ОЕСУТ 

33. 

2018 Удостоверение за 

административен адрес на 

поземлени имоти 

Обикновена 

 

      30,00 лв 

 

 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

34. 2005 Учредяване на 

еднократно право на 

прокарване и/или 

преминаване през имот-

общинска собственост 

      А. Оценка и определяне 

размера на обезщетения по 

чл. 210 от ЗУТ 

      Б. Издаване на заповед 

Обикновена 

 

        150,00 лв 

 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

35. 2002 Издаване на 

удостоверение и скица 

относно имоти, подлежащи 

на възстановяване, 

находящи се в границите на 

урбанизираните територии 

Разглеждане, одобряване и 

обявяване на помощен план 

за възстановяване на 

поземлени имоти / 

Обикновена 

 

100,00 лв. /на един брой 

новообразуван имот/ 

 

При уведомяване до 5 

/пет/ заинтересовани 

страни, за всяка следваща 

по 5,00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

36. 2001 Допускане 

изработването на проекти 

за изменение на подробни 

устройствени планове 

Обикновена 

 

до 1 квартал 

80,00 лв. 

над 1 квартал  200.00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

37. 1992 Включване на 

земеделски земи в 

границите на 

урбанизираните територии 

Обикновена 

 
      50,00 лв. 

30-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

38. 1991 Издаване на 

удостоверения, че 

обособените дялове или 

части отговарят на 

одобрени за това 

инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна 

делба 

 

Обикновена 
           50,00 лв. 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление  

39. 1990 Осъществяване на 

контрол по строителството 

при откриване на 

строителна площадка и 

определяне на строителна 

линия и ниво на строежа 

Обикновена 

 

             30,00 лв. 

 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

40. 
1989 Издаване на 

разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти 

Обикновена 

 

            50,00 лв. 

 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 
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41. 
1986 Разрешаване 

изработването на план – 

извадка от ПУП 

 

Обикновена 

 

           50,00 лв. 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

42. 

2667 Одобряване на План за 

безопасност и здраве  

 

Обикновена 

 

         50,00 лв. 

14-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление  

43. 2098 Проверка за 

установяване на 

съответствието на строежа с 

издадените строителни 

книжа и за това, че 

подробният устройствен 

план е приложен по 

отношение на застрояването 

Обикновена 

 
           40,00 лв. 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

44. 2097 Проверка за спазване 

определената линия на 

застрояване, заснемане и 

нанасяне на мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура 

Обикновена 

 
            30,00 лв. 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

45. 

2120 Отразяване на промени 

в разписния списък към 

кадастрален план 

Обикновена 

 
           Без такса 

7-дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

46. 

2119 Издаване на 

удостоверения за факти и 

обстоятелства по 

териториалното и 

селищното устройство 

 

 

 

Обикновена 

 

 

 

 

            40,00 лв 

7 -дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

47. 

 

Друг вид техническо 

удостоверение /декларация 

по чл. 14 от ЗМДТ/ 

Обикновена 

Бърза 

 

            20,00 лв. 

             40,00 лв. 

7 дни срок 

3 дни срок 

48. 

Издаване на скица от 

съхраняваните планове на 

града: 

за един поземлен имот 

(урегулиран или 

неурегулиран); 

за поземлен имот и 

съседните му имоти; 

 

обикновена 

 

 

бърза 

 

експресна 

 

 

 

20,00 лв. 

 

7 дни- 

обикновена 

 

3 дни- бърза 

 

1- раб.ден 

 

25,00 лв. 

40,00лв. 

за един квартал; 100,00 лв. 
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49. 

Издаване на скица от 

съхраняваните планове на 

селата: 

за един поземлен имот 

(урегулиран или 

неурегулиран); 

за поземлен имот и 

съседните му имоти; 

 

 

за един квартал; 

 

 

обикновена 

 

 

бърза 

 

 

експресна 

 

 

15,00 лв. 

 

 

7 дни-

обикновена 

 

3 дни-бърза 

 

1- раб.ден 

 

25,00 лв. 

40,00лв. 

50,00 лв. 

50. 

Издаване на скица от 

съхраняваните планове на 

вилните зони и другите 

селищни образувания: 

за един поземлен имот 

(урегулиран или 

неурегулиран); 

за поземлен имот и 

съседните му имоти; 

 

 

 

 

за един квартал 

обикновена 

 

 

бърза 

 

експресна 

15,00 лв. 

7 дни - 

обикновена 

 

 

 

3 дни - бърза 

 

 

1 раб.ден 

25,00 лв. 

40,00лв. 

100,00лв. 

51. 
2099 Справки (устни и 

писмени) от кадастъра 

 

Обикновена 

 

 

              40,00 лв 

7 -дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

52. 2121 Издаване на 

разрешение за специално 

ползване чрез експлоатация 

на рекламно съоръжение в 

обхвата на пътя и 

обслужващите зони 

Обикновена 

 

 

 

100,00 лв. 

 

14 -дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

53. 2101 Издаване на 

разрешение за специално 

ползване на пътя чрез 

изграждане на рекламно 

съоръжение 

Обикновена 

 

 

 

100,00 лв. 

 

14 -дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 

 

54. 2100 Издаване на 

разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни 

елементи 
Обикновена 

 

 

 

50,00 лв. 

 

14 -дневен срок 

от постъпване 

на писменото 

заявление 
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Чл.30. При неспазване на сроковете по чл. 29, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на 100 на ден, считано от 

деня на забавянето, но не повече от 30 на 100 от пълния й размер.   

 

Чл.31. 1. Измерване, кубиране  и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд: 

 

2006 -Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд            лв.с ДДС/куб.м.  

Едра  6,00  

Средна  6,50  

дребна  6,00  

дърва         6,00   (лв. ./пр.м) 

2. Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние             лв. с ДДС /куб.м.  

Едра  1,80  

Средна  1.80  

дребна  1,80  

дърва               1,80         ( лв.                      

(лв 

./пр.м)  

3. Маркиране на дървесина в лежащо състояние  лв. с ДДС /куб.м.  

Едра  1,80  

Средна  1,80  

дребна  1,80  

дърва               1,80 (лв./пр.м)  

4.Издаване на разрешително 12,00 лв. /бр 

 
5. Издаване на удостоверение за превоз  3,00 лв. с ДДС /бр.  

 

2. Измерване , кубиране  и маркиране на дървесина, добита в общински горски фонд, както следва:  

 

1.Маркиране и сортиментиране  дървесина на корен 
лв./куб.м. 

 

Едра 3.00 

Средна 1,50 

дребна 2.00 

дърва 2.50 (лв/пр.м) 

2. Измерване  и кубиране на дървесина в лежащо състояние  лв./куб.м. 

Едра 0,65 

Средна 0,75 

дребна 0,85 

дърва 0,50 (лв/пр.м) 

3.Маркиране на дървесина в лежащо състояние  лв./куб.м. 

Едра 0,40 

Средна 0,50 

дребна 0,60 

дърва 0,50 (лв./пр.м) 

4.Издаване на разрешително 2,00 лв./бр. 

5.Издаване на удостоверение за превоз 1,20 лв./бр. 
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3. Размерът на таксите за услуги „Земеделие, екология и гори“ се определя както следва: 

 

№              Вид на услугата Размер на таксата Срок 

1. 

1996 Издаване на разрешение за 

отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и 

на лозя над 1 декар  

 

20,00 лв. 

30,00 лв. 

 

14 дни 

7 дни 

2. 

2031 Издаване на разрешение за 

отсичане на дълготрайни декоративни 

дървета и дървета с историческо 

значение  

 

5,00 лв. 

10,00 лв. 

 

 

30 дни 

14 дни 

3. 

2068 Издаване на превозен билет за 

транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии 
6,00 лева 7 дни 

4. 

2045 Издаване на разрешително за 

достъп до горски територии 5,00 лева 14 дни 

5. 

2086 Издаване на разрешение за 

отсичане и изкореняване до 5 дървета и 

до 1 дка лозя в селскостопанските земи 

10,00 лева 

5,00 лева 

14 дни 

30 дни 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ 

 

Такси за административни услуги 

 

Чл.32. Общински съвет Брегово определя следните такси на административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне:  

  

№ 
Видове административни услуги по гражданска 

регистрация и актосъставяне 
Размер на таксата 

1. 
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес 

при вече регистриран настоящ адрес 
5,00 лева 

2. 
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за 

гражданско състояние 
10,00 лева 

3. 2016 Издаване на удостоверение за наследници 5,00 лева 

4. 
2017 Издаване на удостоверение за сключване на 

брак от български гражданин в чужбина 
5,00 лева 

5. 

2020 Издаване на заверен препис или копие от 

личeн регистрационeн картон или страница от 

семейния регистър на населението 

5,00 лева 
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6. 
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за 

смърт за втори и следващ път 
5,00 лева 

7. 
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и 

родствени връзки 
5,00 лева 

8. 
2037 Издаване на удостоверение за сключен 

граждански брак - дубликат 
5,00 лева 

9. 

2038 Издаване на удостоверение за липса на 

съставен акт за гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт) 

5,00 лева 

10. 
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден 

до 1978 г. 
5,00 лева 

11. 
2056 Издаване на удостоверение за промени на 

постоянен адрес, регистриран след 2000 година 
5,00 лева 

12. 
2057 Издаване на удостоверение за родените от 

майката деца 
5,00 лева 

13. 

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на 

чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България 

5,00 лева 

14. 
2075 Издаване на удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и деца 
5,00 лева 

15. 
2076 Издаване на удостоверение за раждане - 

дубликат 
5,00 лева 

16. 

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес 

след подаване на заявление за заявяване или за 

промяна на постоянен адрес 

5,00 лева 

17. 
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на 

лице с различни имена 
5,00 лева 

18. 
2104 Издаване на удостоверение за промени на 

настоящ адрес регистриран след 2000 година 
5,00 лева 

19. 

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес 

след подаване на адресна карта за заявяване или за 

промяна на настоящ адрес 

5,00 лева 

20. 
2108 Издаване на удостоверение за правно 

ограничение 
5,00 лева 
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21. 
2109 Издаване на удостоверение за семейно 

положение 
5,00 лева 

22. 
2110 Заверка на документи по гражданско 

състояние за чужбина 
10,00 лева 

23. 
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес 

при вече регистриран постоянен адрес 
5,00 лева 

24. 
2138 Издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на населението 
10,00 лева 

25. 
Пресъставяне на актове по гражданско състояние от 

чужбина 
20,00 лева 

26. 

2110 Издаване на многоезично стандартно 

удостоверение по реда на  Регламент (ЕС) 

2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 

06.07.2016 г. за насърчаване на свободното 

движение на гражданите чрез опростяване на 

изискванията за представяне на някои официални 

документи в Европейския съюз и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 

Бележка: Удостоверението по т. 25, не се издава 

самостоятелно, а като документ, придружаващ 

официален документ, издаден по предоставена 

административна услуга, за която е определена 

отделна такса и съответно се заплаща и таксата за 

официалния документ. 

10,00 лева 

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

 

Цени на услуги 

 

 

 Чл.33. (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за 

предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички 

административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и 

разходвано работно време. 

(2) Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва: 

 

№ Вид услуга Цена на услугата 

1. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по Закона за местните данъци и такси 

- обикновена 7 дни – 5,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 10,00 лв. 

- експресна 1 ден – 15,00 лв. 

2. 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на 

патентния данък 

- обикновена 7 дни – 5,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 10,00 лв. 

- експресна 1 ден – 15,00 лв. 

3. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни - обикновена 7 дни – 5,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 10,00 лв. 

- експресна 1 ден – 15,00 лв.. 

4. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък 

върху наследство 

- обикновена 7 дни – 5,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 10,00 лв. 

- експресна 1 ден – 15,00 лв.. 
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5. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация - по 1,00 лв. на страница 

 

6. 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за 

чужбина 

- обикновена 7 дни – 5,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 10,00 лв. 

- експресна 1 ден – 15,00 лв. 

7. 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства 

- на момента – 5,00 лв. 

8. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право 

на строеж 

- обикновена 7 дни – 10,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 15,00 лв. 

- експресна 1 ден – 20,00 лв. 

9. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право 

на ползване 

- обикновена 7 дни – 10,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 15,00 лв. 

- експресна 1 ден – 20,00 лв. 

10. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство 

- обикновена 7 дни – 10,00 лв. 

- бърза услуга 3 дни – 15,00 лв. 

- експресна 1 ден – 20,00 лв. 

11. Копирни услуги за една страница А4 

-едностранно 

-двустранно 

0,05 лв./стр. 

0,05 лв./стр. 

0,10 лв./стр. 

12. Бланки 0,30 лв./стр. 

 13. Молба с декларация за закупуване на жилище 1,00 лв./бр. 

14. Ритуал при сключване на граждански брак в делничен ден до 

17,00 часа  

 

70,00 лв. 

15. Ритуал при сключване на граждански брак в делничен ден 

след 17,00 часа и в почивни дни  

 

150,00 лв. 

16 Ритуал при сключване на граждански брак в празнични дни 

в Ритуална зала 

 

150,00 лв. 

17 Изнесен ритуал при сключване на граждански брак в 

делнични и почивни дни 

200,00лв. 

18 Изнесен ритуал при сключване на граждански брак в 

празнични дни  

240,00 лв. 

19 Сключване на граждански брак с ритуален хор или 

механична музика в ритуална зала: 

300,00 ЛВ. 

20 Изготвяне на информация по искане на съдебни 

изпълнители за едно лице 

 

5,00 лв. 

21 2878 Обработване на заявление-декларация за 

обстоятелствена проверка 
10,00 лв. 

22 Товарене с багер  65,00 лв./час 

23 Транспорт на багер до обект в рамките на града 30,00 лв. 

24 Транспорт на багер до обект извън града 70,00 лв. 

25 Товарене с челен товарач  65,00 лв./час 

26 Транспорт на челен товарач до обект в рамките на града 30,00 лева 

27 Транспорт на челен товарач до обект извън града 70,00 лева 

28 Закупуване на тръжни документи за: 

-отдаване под наем  

-за продажба по ЗОС 

 

 

20,00 лв.  

20,00 лв. 

 

29 Принтиране на документи   

29.1 Формат А4 - черно-бял 

 

0,50лв./страница 

29.2 Формат А3 - черно-бял 1,00лв./страница 

29.3 Формат А4 - цветен 1,50лв./страница 

29.4 Формат А3 - цветен 3,00лв./страница 
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30. Ламиниране /документ/ Формат  А4 2,00лв./бр. 

31. Некролог  черно-бял /1 бр. / 

 

0,50 лв. 

32. Некролог цветен /1 бр./    1,00лв. 

33. Ламиниране/Некролог/  /1 бр./    2,00 лв. 

34. Такса за ползване зала /салон ОбС/ 

Такса за ползване зала /заседателна/ 

80,00лв./ на ден 

50,00лв./на ден 

35. -Транспортиране със самосвал с обем на легена 7 м3 в 

рамките на града 

-Транспортиране със самосвал с обем на легена 7 м3 в 

рамките извън града  

70,00 лв./курс 

 

100,00 лв./курс 

   

Чл.34(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1.обикновена; 

2.бърза; 

3.експресна. 

 (2) Сроковете за извършване на услугите са: 

 1. обикновена – в рамките на 7 /седем/ работни дни;  

2. бърза – в рамките на 3 /три/ 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%.  

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

 

Такса за притежаване на куче 

 

Чл.35. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 2,40 лв. в общината, на чиято 

територия е постоянният му адрес/седалище. 

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност т.е.:  

1.кучета на инвалиди удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК/НЕЛК 

2.служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

3. кучета, използвани за опитни цели; 

4.кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. кастрирани кучета удостоверено, чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на 

кучето 

6.ловни кучета удостоверено от собственика с представяне на копие на заверен ловен билет 

7.кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;. 

 (3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

Чл.36.  В тримесечен срок от датата на придобирането  на куче собственикът подава декларация по чл.117 от ЗМДТ, 

за регистрация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

 

Чл.37.  Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на 

придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се 

дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца 

на придобиването. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Административно - наказателни разпоредби 
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Чл.38 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.39 Актът за установяването на вземането може да се обжалва по реда на закона за административното 

производство. 

 

Чл.40 Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, 

постъпват в приход на бюджета на общината. 

 

 

Чл.41 (1)  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. 

(2)  Издаден фиш, глобата, по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за 

влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА   ЧЕТВЪРТА 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1.Настоящата Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

§ 2.Настоящата Наредба е приета на заседание на ОбС-Брегово с Решение №72, взето с Протокол №13 от 

21.12.2022г.  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО 


