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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 предоставяните на гражданите услуги, реда и 

срока на тяхното събиране на територията на община Ивайловград. 

Чл. 2.  (1) На територията на община Ивайловград 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 ясли, детски градини, общежития и други общински 

социални услуги; 

 4.  за административни услуги; 

 5.  за посещение на туристически обекти; 

 6.  за услуги в областта на земеделието и горите; 

 7.  разрешения  и такси, свързани с управлението на общинска пътна мрежа и улици в 

община Ивайловград; 

 8. други местни такси, определени със закон; 

 9. за притежаване на куче.     

(2) На територията на общината се събират приходи от услуги и права, по цени 

определени с Наредбата. 

(3) Не се определят цени и събират такси за услуги и права за всеобщо ползване 

на общински услуги. 

 

        РАЗДЕЛ  I 
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ 

 

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в 

български лева, и се заплащат безкасово или в брой. 

 (2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или 

едновременно с предоставяне на услугите. 

Чл. 4. 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: 

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, 

здравни, пенсионни и осигурителни вноски). 

2. Материални и режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, 

застраховки, командировъчни и наеми). 

3. Разходи за управление и контрол. 

4. Инвестиционни разходи. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за 

счетоводството и други актове по неговото прилагане. 

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 

Общината по предоставяне на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се 

налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и 

размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на държавните приходи 

(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. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други 

субекти при пазарни условия, основа за определяне размера на цените на права и услуги 

могат да бъдат пазарни стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до 

размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 
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Чл. 9. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за 

сметка на Общината. 

(2) Таксите и приходите от предоставените услуги се събират от службите, 

указани в тази Наредба или от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на 

Общината. 

(3) Всички други такси и приходи от услуги, за които няма указание в 

Наредбата, се събират от Общинската администрация. 

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

(5) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за 

местни такси в размер до 30 000 лв. и  при условие, че разсрочване  или отсрочване се иска 

до една година от датата за издаване на разрешението. 

(6) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси 

над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от Кмета след решение на 

Общинския съвет. 

 
 

ГЛАВА ВТОРА 
МЕСТНИ ТАКСИ 

 

РАЗДЕЛ   I 
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

Чл. 10. 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 друга услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистотата на териториите за обществено ползване. 

Чл. 11. Таксата се заплаща от: 

  1. собственика на имота;  

  2. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;  

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

  4. за имот – държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което 

имотът е предоставен за управление. 

Чл. 12. 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 съхряване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и др.; 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;  

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

на населените места, предназначени за обществено ползване.  

Чл. 13. (1) Такса битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: 

- от 1 март до 30 юни; 

- до 30 октомври на годината, за която се дължи. 

 (2) На предплатилите в срока от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. 

Чл. 14. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца 

следващ месеца на придобиване на имота,  с изключение когато таксата е заплатена до края 

на годината. 
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 (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) Освобождават се от такса за битови отпадъци имотите, които не се ползват 

през цялата календарна година. За целта собственикът на имота подава декларация за тези 

обстоятелства в срок до 31 декември на предходната година  в общинска администрация  

Ивайловград. Собственикът декларира, че не възразява за получаването на информация от 

общинска администрация за изразходваната ел. енергия и количество вода за имота. 

Собствениците декларирали  неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса /при разход над 100 квч. и 10 куб.м. вода за годината/, на основание 

чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ се наказват с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. Декларацията се 

подава от всички задължени лица /собственици, ползватели, концесионери и лица, на които е 

предоставено управлението на имот, държавна или общинска собственост /или упълномощен 

от тях представител.  

(5) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставяни на 

молитвените домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 

законно регистрираните вероизповедания в страната, училища, детски градини и читалища.  

(6) Не се освобождава жилище, което е основно за декларатор.  

(7) За нежилищни имоти, за които е подадена декларация, в срок до 30 ноември 

на предходната година, се заплаща такса за битови отпадъци на база декларирани брой и вид 

съдове за сметосъбиране, съгласно Решение на Общински съвет за определяне размера на 

такса „Битови отпадъци”. 

 
 

 

РАЗДЕЛ II 
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ,  

ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ  И  УЛИЧНИ ПЛАТНА 

 
 

Чл. 15. (1) Таксата се заплаща от физически и юридически лица, ползващи тротоари, 

площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), 

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

 (2) Таксите се определят на квадратен метър: 

- на ден – 3.00 лв.; 

- на месец – 12.00 лв;  

- ползване на маса – 2.00 лв. на ден. 

 (3) Таксите се плащат при издаване на разрешението 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. 

Чл. 16. За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя на 

квадратен метър, както следва: 

- на ден – 1.00 лв.;  

- на месец – 5.00 лв. 

Чл. 17. За събраните суми от таксите по раздел ІІ се издават приходни квитанции. 

Събраните суми се отчитат ежедневно в касата на Общината. 

Чл. 18. За детски атракциони при провеждане на панири и събори – 0,80 лв./м
2.
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РАЗДЕЛ III 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ , ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБЩЕЖИТИЯ  

И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 19. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците 

дължат месечни такси в размер, както следва: 

1. за детските заведения в Ивайловград – 35 лв.;  

2. за детските заведения в селата – 25 лв.;  

3. за деца, отглеждани от един родител – 15 лв. за Ивайловград и 10 лв. за 

селата;  

4.  за второ дете, посещаващо детско заведение – 15 лв. за Ивайловград и 10 лв. 

за селата;  

5. за трето дете, посещаващо детско заведение – безплатно 

Чл. 20. (1) За ползване на детски ясли и детски градини, такса не се заплаща за деца: 

1. кръгли сираци; 

2. на родители, регистрирани в Дирекция за социално подпомагане; 

3. за четвърто и следващи деца, посещаващи детските заведения. 

Чл. 21. (1) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 

5 лв. 

(2) Не се заплаща месечна такса за общежитие от деца кръгли сираци и деца на 

родители, регистрирани в Дирекция за социално подпомагане. 

Чл. 22. За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира 

ежедневна такса в размер на 10.00 лв. 

Чл. 23. За доставка на котлова храна по домовете от общинска дейност “Домашен 

социален патронаж” се заплаща такса в размер на: 

(1) отговарящи на условията на Наредба № 4 на МТСП за условията и реда за 

извъшване на социални услуги - 2,00 лв. на ден /изм. с Решение №43 /04.04.2014 г./; 

(2) частично отговарящи на условията на Наредба №4 на МТСП за условията и 

реда за извършване на социални услуги и с пенсии до 150 лв. – 2.00 лв. на ден; 

(3) частично отговарящи на Наредба №4 на МТСП за условията и реда за 

извършване на социални услуги и с пенсии над 150 лв. – 2.30 лв. на ден;  

(4) от Общинския бюджет се заплащат ел. енергията, превоза на храната до 

домовете и работните заплати на персонала. 

Чл. 24. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица, 

определени от ръководителите на съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 

10-то число, следващ месеца, за който дължат. 

  

РАЗДЕЛ ІV 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 25. (1) Такси за административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне: 

 1. Възстановяване или промяна на име - 3.00 лв. 

 2. Издаване на удостоверение за наследници - 5.00 лв. 

 3. Издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв. 

 4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3.00 лв. 

 5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 3.00 лв.  

 6. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство – безплатно. 

 6а. Приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество 

– безплатно. 

 7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. 

 8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина – 10.00 лв. 

 9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България – 10.00 лв. 
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 10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 4.00 лв. 

 11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен 

адрес – 3.00 лв.  

 12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес – 3.00 лв. 

 13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 

година – 3.00 лв. 

 14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 4.00 лв. 

 15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес-

3.00 лв. 

 16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за 

заявяване или за промяна на настоящ адрес – 3.00 лв.  

 17. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 

година – 3.00 лв.  

 18. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 3.00 лв.  

 19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 2.00 лв. 

 20. Издаване на удостоверение за приемно семейство – 3.00 лв. 

 21. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал – без такса. 

 22. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат 

актове, съставени в чужбина – 20.00 лв.  

 23. Промяна в актовете за гражданско състояние – 5.00 лв.  

 24. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние– 5 лв. 

 25. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 5.00 лв.  

 26. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – без такса.  

 27. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 5.00 лв. 

 28. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път – без такса. 

 29. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 5.00 лв. 

 30. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт 

за раждане, акт за смърт) – 10.00 лв. 

 31. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - 10.00 лв. 

 32. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 5.00 лв. 

 33. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. – 5.00 лв.  

 34. Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или 

страница от семейния регистър на населението – 4.00 лв.  

 35. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и 

институции – без такса 

 36. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи– 10.00 лв. 

 37. Припознаване на дете – 10.00 лв.  

 38. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – без такса. 

 39. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско 

гражданство–20.00 лв. 

 40. Издаване на други удостоверения по ГРАО по искане на клиента – 5.00 лв. 

Чл. 26. Такси за административно технически услуги - Общинска собственост: 

 1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за 

наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 10.00 лв. 

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

на собствеността върху недвижими имоти -10.00 лв. 

 3. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение - 

10.00 лв.  

 4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно 

общинска собственост – 2.00 лв./стр. 

 5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - 

общинска собственост или за възстановен общински имот – 10.00 лв. 
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 6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 

собственост – 20.00 лв.  

 7. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с 

етажна собственост – 5.00 лв. 

 8. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена 

проверка – 20 лв. 

Чл. 27. Такси за административно технически услуги - Устройство на територията: 

 1. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот – 20.00 лв.  

 2. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти – 20.00 лв.  

 3. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без 

промяна на предназначението – 15.00 лв. 

 4. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове – 30.00 лв.  

 5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени 

планове и схеми – 20.00 лв.  

 6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени 

планове -– 30.00 лв.  

 7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране – 40.00 лв. 

 8. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти – 20.00 лв. 

 9. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт 

за узаконяване на строеж – 40.00 лв.  

 10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато 

одобрените инвестиционни проекти са изгубени – 40.00 лв. 

 11. Издаване на разрешение за строеж – 20.00 лв. + 0.50 лв./м2 над 100 м2 РЗП. 

12. /отменена с Решение №157 от 06.07.2016 г. на Административен съд – Хасково/ 

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно 

квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) – 30.00 лв. 

 13. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 

20.00 лв. 

 14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 

по ЗУТ чл. 150 – 26.00 лв. 

 15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради 

изтичане на срока – 20.00 лв. 

 16. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 20.00 лв.  

 17. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 30.00 лв.  

 18. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 20.00 лв.  

 19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория – 40.00 лв.  

 20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на 

строежи – 40.00 лв. 

 21. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени 

имоти – 30.00 лв. 

 22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – 30.00 лв. 

 23. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти – 30.00 лв. 

 24. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или 

заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 40.00 лв.  

 25. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на 

одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – 30.00 лв.  

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

 27. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – 50.00 

лв.  

 28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 30.00 лв.  

 29. Издаване на скици за недвижими имоти – 30.00 лв.  

 30. Попълване/поправка на кадастрален план – 50.00 лв. 



 7 

 31. Заверка на копие на документ от технически архив – 15.00 лв./на стр. 

 32. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, 

находящи се в границите на урбанизираните територии – 50.00 лв.  

 33. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на 

специално ползване на пътища - 25.00 лв. 

 34. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ – 50.00 лв. 

 35. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия 

кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ – 20.00 лв.  

 36. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по 

проектирани нови улици – 50.00 лв.  

 37. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 20.00 лв.  

 38. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.  

 39. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във 

вписаните данни обстоятелства – без такса. 

 40. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелстгва по териториалното и 

селлищното устройство – 40.00 лв.  

 41. Приемане и одобряване на ПУП до 3 квартала – 100лв, а над 3 квартала – 300 лв. 

 42. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за 

съответствие или чрез ОЕСУТ: 

    - за жил. строителство – 1.00 лв./кв.м.РЗП  

    - за смесено предназначение - 2.00 лв./кв.м.РЗП 

    - за нежилищно строителство – 2.50 лв./кв.м.РЗП 

 43. Заверка на протокол при определяне на строителна линия, ниво на сроеж и 

откриване на строителна площадка  - 20,00 лв. 

 44. Допълване на разрешение за строеж, поради промяна на инвестиционни 

намерения по време на строителството – 50% от таксата на разрешение за строеж. 

 44. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастлралните регистри – 

без такса. 

Чл. 28. 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. 29. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите 

лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 30. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг 

нормативен акт, е 7 дни, а за техническите услуги по ЗУТ в срока, посочен в съответния 

Закон. 

(2) За извършване на бърза услуга, до три дни, таксата се удвоява. 

Чл.31. Такси за правни и административно-технически услуги: 

 1. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд 

или друг орган – 30.00 лв. 

 2. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 30.00 лв. 

 3. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни 

книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 

– 30.00 лв. 

Чл. 32. Такси за административни услуги „Реклама”: 

 1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 

20.00 лв. 

 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

рекламно съоръжение – 30.00 лв. 

Чл. 33. Такси за административни услуги „Зелена система”: 

 1. Издаване на разрешение за преместване на растителност – 10.00 лв. 

 2. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност – 20.00 лв. 

 3. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета – 30.00 

лв.  
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 4. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата 

инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на 

функционалното предназначение и правилната им експлоатация - 50.00 лв.  

 5. Издаване на разрешение за отсичане до 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 декар – 

10.00 лв. 

 6. Маркиране и замерване на  дървесина, добита извън горските територии 

 –  маркиране  15.00 лв. 

- замерване  - 2.00 лв./кубик  

 7. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските 

територии – 10.00 лв. 

Чл. 34. Такси за административни услуги „Земеползване”: 

 1. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на 

собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии – 20.00 лв.;  

 2. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на 

собственост от граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи – 15.00 лв.  

 3. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с оценка на сгради и 

подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 

– 15.00 лв.  

 4. Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните 

граници на населените места – 15.00 лв. 

 5. Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във 

владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи – 15.00 лв. 

Чл. 35. Такси за административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт”: 

 1. Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметров превоз на пътници – 

60.00 лв. 

 2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на 

пътни превозни средства – 10.00 лв. на месец.  

 3. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали 

от черни и цветни метали – 50.00 лв. 

 4. Категоризация на заведения за хранене и развлечение:  

- до 20 места - 110 лв.;  

- до 50 места - 250 лв.;  

- над 50 места - 500 лв.  

 5. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване:  

- за 1 легло в самостоятелна стая- 10 лв.;  

- до 20 стаи - 250 лв.;  

- от 21 до 40 - 500 лв.;  

- от 41 до 60 - 940 лв.  

 6. Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически 

регистър – 150.00 лв. 

 7. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или 

места за настаняване и издаване на удостоверение– 150.00 лв. 

 8. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и 

развлечения и издаване на удостоверение– 150.00 лв. 

 9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

търговски крайпътен обект и пътни връзки към него – 70.00 лв. 

 10. Разрешение за удължено работно време – 10 лв./ за ден. 

 11. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на 

търговски крайпътен обект и пътни връзки към него – 50.00 лв. 

 12. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект-дубликат - 100.00 

лв. 
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Чл. 36. Такси за административни услуги „Транспорт”: 

 1. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, 

светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните 

уредби по искане на физически и юридически лица – 20.00 лв. 

 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и 

ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя – 70.00 лв. 

 3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на 

части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 70.00 лв. 

 4. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с уврeждания 

и използване на улеснения при паркиране - без такса.  

 5. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, 

превозващи извънгабаритни товари – 50.00 лв. 

 6. Такса „платен паркинг”:  

- 1.00 лв./час;  

- 10.00 лв. за денонощие;  

- 30.00 лв. за месец. 

Чл. 37. Такси за административни услуги „Местни данъци и такси”: 

 1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на 

права или задължения по Закона за местните данъци и такси:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.;  

 2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 15,00 лв.  

 3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 14 дни – 10.00 лв. 

 4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв. 

 5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за 

битови отпадъци:  

- до 3 дни – 15.00 лв.; 

- до 7 дни – 10.00 лв.  

 6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.  

 7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – безплатно.  

 8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв. 

 9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси:  

- до 3 дни – 15.00 лв.; 

 - до 7 дни – 10.00 лв.  

 10. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина :  

- до 3 дни – 20.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.  

 11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.  

 12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.  
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13. Издаване на удостоверение за декларирани данни:  

- до 3 дни – 15.00 лв.;  

- до 7 дни – 10.00 лв.  

 14. Дубликат на квитанция за платени данъци по ЗМДТ – 10.00 лв.  

 15. Заверка на декларация по чл.14 от ЗМДТ - 5.00 лв.  

 16. Издаване на служебна бележка за платен данък на МПС – 10.00 лв. 
 

РАЗДЕЛ V  
ТАКСИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

 

Чл. 38. (1)Входни такси при посещение на туристически обекти на територията на 

общината и изнасяне на беседи: 

• Вила „Армира”  

- за възрастни – 5.00 лв. на човек;  

- за учащи и пенсионери – 3.00 лв. на човек;  

• За всички останали обекти: 

- за възрастни – 3.00 лв. на човек;  

- за учащи и пенсионери – 2.00 лв. на човек;  

• При посещение на „Паскалева къща” и „Общински исторически музей” в пакет  -  

5 .00 лв. на човек 

- за беседа от туристически гид на обект – 5.00 лв. за групи до 10 човека, а за група от  

11 до 30 човека – 20.00 лв. 

 (2) Организиране на вело-тур за посещение на туристически обекти на територията на 

община Ивайловград:  

- минимален брой туристи за започване на вело-тура 4 човека – 15,00 лв. на човек        

(колело и гид); 

-  отдаване на велосипеди под наем за 1 час - 1,00 лв.; 

- отдаване на велосипеди под наем за 24 часа - 10,00 лв..  

(3) Наемане на гид – 25 лв.  

(4) Отдаване под наем на кану и палатка: 

- отдаване под наем на кану – 20.00 лв. до 12 часа; 

- отдаване под наем на кану – 30.00 лв. за 24 часа; 

- отдаване под наем на палатка – 10.00 лв. за 24 часа; 

(5) Безплатни посещения:  

- всеки последен четвъртък на месеца;  

- за деца под 7 години;  

- деца от социални домове;  

- хора с увреждания.  

(6) Отстъпки:  

- за група над 30 човека – 10 % отстъпка от общата сума за входни билети.  

(7) Такса за снимане:  

- с фотоапарат – 5.00 лв.;  

- с видеокамера – 10.00 лв. 

 

РАЗДЕЛ VІ 
РАЗРЕШЕНИЯ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ  

В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 

 

Чл. 39. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се 

заплаща такса в размер на 4.00 лв., срок – 7 дни 

Чл. 40. Регистрация на пчелни семейства – 0.30 лв. за 1 бр. пчелен кошер, срок – в 

деня на подаване на декларацията. 

Чл. 41. Услуги в земеделието: 

 1. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на отделни овощни, горски 

дървета, попадащи в селскостопанския фонд – 15.00 лв., срок – 14 дни. 
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 2. Издаване на разрешение за кастрене на клони на орех, бадем и кестен, черница, 

лешник, видове дървета – 10.00 лв. 

 3. Издаване на разрешение за отсичане на защитени видове дървета (орех, лешник, 

черница) – 20.00 лв. за 1 бр. Разрешенията за отсичане се издават от Кмета на общината. 

 4. Такса за издаване на превозен билет – 10.00 лв. + 3.00 лв. за всяко отсечено дърво 

(без защитените видове). 

 5. Такса за издаване на превозен билет – 10.00 лв + 5.00 лв. за всяко отсечено дърво от 

защитените видове (орех, лешник, черница). 

6. Такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесни видове: 

(1) За измерване и кубиране на дървесина, в лежащо състояние, добита извън горския 

фонд се заплащат следните такси: 

а) едра – 1.00 лв. за куб. м.; 

б) средна – 1.50 лв. за куб. м.;  

в) дребна – 2.00 лв. за куб. м.; 

г) дърва пространствен куб. м. – 1.00 лв. 

(2) За маркиране на дървесина в лежащо състояние, добита изван горския фонд, се 

заплащат следните такси: 

a) в стоящо състояние – такса за куб. м. – 2.00 лв./м2; 

б) в лежащо състояние – такса за куб. м. – 2.00 лв./м2. 

 Чл. 42. Такса на корен обли дървени материали, дървета за горене и вършината, 

добити от ОГФ: 

 1. Иглолистни обли дървени материали:  

           -  І „а” клас – 55.00 лв. куб. м.; 

   - І клас – 40.00 лв. куб. м.; 

   - ІІ клас – 30.00 лв. куб. м. 

   - ІІІ клас – 20.00 лв. куб. м.; 

   - ІV клас – 20.00 лв. куб. м; 

                                           - дребен материал - 10 лв. куб. м. 

 2. Твърди широколистни видове – бук, дъб, габър и др.: 

   - І клас – 40.00 лв. куб. м.; 

   - ІІ клас – 30.00 лв. куб. м.; 

   - ІІІ, ІV и V клас – 15.00 лв. куб. м.; 

   - дребен материал – 10.00 лв. куб. м. 

 3. Меки широколистни видове – топола, липа, върба и др.: 

    - І „а” клас – 50.00 лв. куб. м. ( над 0,50-0,70 м. в d.); 

    - І клас – 45.00 лв. куб. м.(0,50 м. в d.); 

    - ІІ клас – 40.00 лв. куб. м.; ( От 0,30-0,50 м. в d.); 

    - ІІІ клас – 30.00 лв. куб. м.; ( от 0,15-0,30 м. в d.); 

    - ІV клас – 20.00 лв. куб. м.; ( от 0,10-0,15 м. в d.); 

    - дребен материал – 10.00 лв. куб. м. ( до 0,10 м. в d.). 

 4. Широколистни видове – орех, явор, бряст и горскоплодни: 

    - І „а” клас – 100.00 лв. куб. м.; 

    - І клас – 95.00 лв. куб. м.; 

    - ІІ клас – 70.00 лв. куб. м.; 

    - ІІІ клас – 30.00 лв. куб. м.; 

    - ІV-V клас – 20.00 лв. куб. м.; 

    - дребен материал – 10.00 лв. куб. м. 

 5. Дърва за горене и вършина: 

 - твърда дървесина (бук, дъб и габър) – 20.00 лв. пространствен куб. м.; 

 - иглолистна и мека дървесина (акация, липа)–12.00 лв. пространствен куб. м.; 

 - суха паднала маса – 10.00 лв. пространствен куб. м.; 

  - вършина – 6.00 лв. пространствен куб. м.; 

 - листен фураж – 0.20 лв. пространствен куб. м. 

           6. Добив на хвойна  до 50 бр. – 10 лв. 
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Чл. 43. Обезщетение при добив на дърва от защитени видове дървета - общинска 

собственост (орех, лешник, черница) за 1 бр.: 

   - І класа с диаметър над 0.50 м. – 350.00 лв.; 

   - ІІ класа с диаметър от 0.30 м. до 0.50 м. – 100.00 лв.; 

           - ІІІ класа с диаметър под 0.30 м. – 70.00 лв. 

Чл. 44. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на 

такси по чл. 42, които се заплащат след добиване на дървесината. 
 

 

РАЗДЕЛ VІІ 
РАЗРЕШЕНИЯ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО  

НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

 

Чл. 45. За издаване на разрешение по “Наредба за управление на общинската пътна 

мрежа и улици в община Ивайловград” се заплащат следните такси: 

(1). За специално ползване на пътищата: 

a) изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях 

 

№ по 

ред 

Вид услуга Такса 

(в лв.) 

1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения 50.00 

2. За съгласуване на проекти за временна организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците 

 

30.00 

3. За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на проекти, 

които изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по 

общинските пътища 

 

 

100.00 

4. За изготвяне на становище 20.00 

 

б) за издаване на разрешение за изграждане 

 

№ 

по 

ред 

Видове крайпътни 

обслужващи обекти 

Брой 

услу-

ги 

Вид на услугите Такса 

(в лв.) 

1. Преместваем обект 1 кафе-закуски и търговия 30.00 

 

2. 

 

Единичен обект 

 

1 

Бензиностанция и/или газостанция, 

автосервиз, автомивка, охраняем паркинг 

хранене, търговия 

 

50.00 

 

3. 

Комплекс от два 

обекта 

 

2 

Бензиностанция  и/или газостанция, 

автосервиз, автомивка, охраняем паркинг,                                              

хранене, търговия, спане с хранене 

 

70.00 

4. Комплекс от 3 и 

повече от 3 обекта 

 Бензиностанция  и/или газостанция, 

автосервиз, автомивка, охраняем паркинг,                                              

хранене, търговия, спане  

 

90.00 

 

Предходните такси се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след 

отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане. 

  (2) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и 

пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни 

такси: 

№ по 

ред 

Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси Общински 

пътища (лв.) 

1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки включително  

500.00 

2. Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газо- станцията 

 

550.00 
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3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително 600.00 

4. Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газостанцията 

 

650.00 

5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки 750.00 

6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газостанцията 

 

800.00 

7. Преместваем обект до 10 кв. М търговска площ 25.00 

8. Преместваем обект от 10 до 20 кв. М. включително търговска площ 40.00 

9. Преместваем обект от 20 до 40 кв. М. включително търговска площ 50.00 

10. Преместваем обект над 40 кв. М търговска площ 65.00 

11. Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв. М 

търговска площ 

50.00 

12. Единичен обект без бензиностанция или  газостанция от 50 до 200 кв. М 

включително търговска площ 

 

150.00 

13. Единичен обект без бензиностанция или газостанция над  200 кв. М 

търговска площ 

225.00 

14. Комплекс от два обекта без бензиностанция или газостанция 200.00 

15. Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензиностанция или газостанция 300.00 

16. Обект за автосервизно обслужване 125.00 

 

 Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на 

бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято 

класификация е посочена в чл. 46. 

 

 Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен 

обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 

2001 г. (ДВ, бр.62 от 2001 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна 

връзка със или без разделителен остров. 

(3) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в 

обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: 

 

№ 

по 

ред 

Площ на рекламното съоръжение (кв.м.) Общински 

пътища (лв.) 

1. до 2 включително 36.00 

2. над 2 до 4 включително 50.00 

3. над 4 до 6 включително 55.00 

4. над 6 до 8 включително 60.00 

5. над 8 до 12 включително 65.00 

6. над 12 до 20 включително 70.00 

7. над 20 75.00 

 

(4) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на 

пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва: 

 

№ по 

ред 

Специално ползване чрез   Общински 

пътища (лв.) 

1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в 

обхвата на пътя 

200.00 

лв./км 

2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя  

   2.1. До 5 кв. м 40.00лв./бр 
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   2.2. Над 5 кв. м 50.00 лв./бр 

3. Пресичане на път  с прокопаване 150.00лв 

4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж 25.00 лв. 

5. Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения 15.00 лв. 

6. Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в 

обхвата на пътя 

10.00 лв./км 

 

(5) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на 

автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, за извършване на строителни, 

монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки 

към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на 

рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и 

съоръжения се събират следните такси: 

 

№ по 

ред 

Специално ползване чрез  Общински 

пътища (лв.) 

1. Прекъсване или спиране на движението 25.00 лв./ч. 

2. Отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи 

пътя над 5000 м 

50.00 лв./ден 

3. Ограничения на движението и/или отклоняване по временни 

маршрути, удължаващи пътя до 5000 м 

15.00 лв./ден 

 

Чл. 46. (1) Таксите по чл. 45, ал. 1 и ал. 4 се изплащат на равни тримесечни вноски до 

10 число на текущото тримесечие. 

             (2) Посочените такси се намаляват с 5 на сто при условие, че се изплатят 

изцяло до 31 март на съответната година. 

(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или 

рекламното съоръжение не се експлоатират, това се установява с констативен протокол по 

искане на заинтересованото лице от администрацията, управляваща пътя и таксата се 

начислява само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация. 

Чл. 47. (1) Такси извън режима на специално ползване: 

a) В обхвата на пътя:  

1. засаждане или изсичане и изкореняване на дървета и храсти – 2.00 лв. 

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства: 

2.1. При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, 

превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба №11 от 2001 г., се събират 

следните такси: 

2.1.1. При превишаване на допустимата максимална широчина: 

 

№ по 

ред 

Превишаване на допустимата  максимална широчина Лева за 1 км 

1.   от 0,01 до 0,50 м включително 0,06 

2. от 0,50 до 1,00 м включително 0,10 

3. от 1,00 до 1,50 м включително 0,15 

4. от 1,50 до 2,00 м включително 0,20 

5. от 2,00 до 2,50 м включително 0,30 

6. от 2,50 до 3,50 м включително 0,40 

7. над 3,50 м 0,40 + 1,00 

  за всеки започнат 

метър над 3,50 м 
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2.1.2. При превишаване на допустимата максимална височина: 

 

№ по 

ред 

Превишаване на допустимата  максимална височина Лева за 1 км 

1. от 0,01 до 0,50 м включително 0,06 

2. от 0,50 до 1,00 м включително 0,10 

3. над 1,00 м 0,10 + 0.50 

  за всеки започнат 

метър над 1,00 м 

 

 

2.1.3. При превишаване на допустимата максимална дължина: 

 

№ по 

ред 

Превишаване на допустимата  максимална дължина Лева за 1 км 

1. от 0,01 до 3,00 м включително 0,8 

2. от 3,00 до 10,00 м включително 0,25 

3. от 10,00 до 15,00 м включително 0,45 

4. над 15,00 м 0.75 

 

            2.2. При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, 

превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., 

се събират следните такси: 

 

№ по 

ред 

Превишаване на допустимата  максимална маса Лева за 1 км 

1. от 0,10 до 5,00 т включително 0,12 

2. от 5,00 до 10,00 т включително 0,30 

3. от 10,00 до 20,00 т включително 0.50 

4. от 20,00 до 30,00 т включително 1,10 

5. от 30,00 до 40,00 т включително 2,00 

6. от 40,00 до 50,00 т включително 2,70 

7. от 50,00 до 60,00 т включително 3,60 

8. над 60,00 т 3,60 + 1.50 за                               

всеки започнати 10 

т над 60 т 

 

2.3. При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, 

превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, 

определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси: 

 

№ по 

ред 

Превишаване на допустимата  максимално 

натоварване на ос 

Лева за 1 км 

1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,10 

2. от 0,50 до 1,00 т на ос 0,25 

3. от 1,00 до 1,50 т на ос 0,32 

4. от 1,50 до 2,00 т на ос 0,45 

5. от 2,00 до 3,00 т на ос 0.80 

6. от 3,00 до 4,00 т на ос 1.15 

7. над 4,00 т на ос 1.15 + 1,00 за                                                  

всеки започнат                                                    

тон над 4 т 
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2.4. Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, 

извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се 

събират отделно за всеки превишен показател.  

2.5. За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за 

превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по т. 4.1. и 4.2., без таксите 

по т. 4.3.  

б) В обхвата на пътя и обслужващите зони:  

1. временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя – 

5.00 лв./ден.;  

2. изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски 

земи, гори и земи от горския фонд – 5.00 лв. плюс 0.2% за обекти над 5000 лв. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

 

Чл. 48. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 

12 лв. 

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

ветеринарномедицинската дейност. 

 

Чл. 49. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в община Ивайловград. 

 

Чл. 50. (1) 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 й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на 

придобиването. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 
 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОНА УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ  

ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ  И  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

Чл. 51. (1) Услугите, предоставени от Общината могат да бъдат: 

- обикновени;  

- бързи. 

(2) Сроковете за извършване на услугите са: 

- обикновена – в рамките на 7 работни дни; 

- бърза – в рамките на 3 работни дни. 

(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) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение. 

Чл. 52. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне 

на право от Общината се утвърждават със заповед на Кмета на общината. 

Чл. 53. (1) Общинският съвет определя следните цени и услуги:  
 

 

№ по 

ред 

Вид  услуга Цена без 

ДДС 

Цена с ДДС 

1 Копирни  услуги  за  една  страница:  

 - едностранно; 

 - двустранно. 

 

0.10 лв. 

0.15 лв. 

 

0.12 лв. 

0.18 лв. 

2 За ламиниране 1.00 лв. 1.20 лв. 
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3 За подвързване: 

 - до 100 страници; 

 - над 100 страници. 

 

2.00 лв. 

3.00 лв. 

 

2.40 лв. 

3.60 лв. 

4 Молба с декларация за закупуване на жилище 0.50 лв. 0.60 лв. 

5 

 

 

Тръжни книжа: 

 - за отдаване под наем на  земеделска  земя;    

           -за отдаване под наем на общинкко имущество; 

     - з  - за продажба по ЗОС; 

 - за процедури по ЗОП; 

    

 -  други процедури. 

 

10.00 лв. 

30.00 лв. 

60.00 лв. 

- 

 

50.00 лв. 

 

12.00 лв. 

36.00 лв. 

72.00 лв. 

съгласно 

обявлението за ОП 

60.00 лв. 

6 Заверка на копия от актове, договори, заповеди, 

решения, протоколи и други документи 

 

2.00 лв. 

 

2.40 лв. 

7 Изготвяне на образец УП-2: 

 - указан срок за изчисление до 3 г.; 

 - с неуказан срок. 

Без такса 

/съгл.чл.5, 

ал.7 от КСО/ 

 

Без такса 

/съгл.чл.5, ал.7 от 

КСО/ 

8 Изготвяне на Образец 30 Без такса 

/съгл.чл.5, 

ал.7 от КСО/ 

Без такса 

/съгл.чл.5, ал.7 от 

КСО/ 

9 Копие - ПУП 10.00 лв. 12.00 лв. 

10 Такса за издаване на становище за влияние на обекти 

върху околната среда 

 

20.00 лв. 

 

24.00 лв. 

11 Ползване на зала за граждански ритуали 

 

10.00 лв. 

 

12.00 лв. 

 

12 За съобщенията в предаванията на Общинско радио 5.00 лв. 6.00 лв. 

13 За поздравление в предаванията на Общинско радио  5.00 лв. 6.00 лв. 

14 За изявления в предаванията на Общинското радио 10.00 лв. 12.00 лв. 

15 Годишна такса за един потребител за ползване на 

радиоточка 

 

10.00 лв. 

 

12.00 лв. 

16 Такса за първоначално включване на радиоточка 10.00 лв. 12.00 лв. 

17 Възстановяване на еднопрограмна радиоточка 5.00 лв. 6.00 лв. 

18 Временно озвучаване  (до 4 часа) 60.00 лв. 72.00 лв. 

19 Месечна такса за поставяне на реклама, указателна 

или обозначителна табела на обществени места (алеи, 

улици)  

 

5.00 лв./кв.м. 

 

6.00 лв./кв. м. 

20 Месечна такса за поставяне на реклама на табла, 

билбордове на обществени места, определени от 

общинска администрация на кв.м. 

 

10.00 

лв./кв.м. 

 

 

12.00 лв./кв. м. 

21 Месечна такса за поставяне на реклама, указателна 

или обозначителна табела на общински пътища  

 

4.00 лв. 

 

4.80 лв. 

22 Такса за изхвърляне на строителни и промишлени 

отпадъци на посочени от Общината площадки 

 10.00 

лв./куб.м 

12.00 лв./куб.м 

23 Такса за издаване на разрешение до 15 дни за 

прокопаване на улична мрежа – плюс депозит за 

възстановяване на улична мрежа:  

 - за асфалтова настилка;  

 - за паважна настилка. 

 

 

50.00 лв.  

40 лв./кв. м. 

60 лв./кв. м. 

 

 

60.00 лв.  

48.00 лв./кв. м.  

72.00 лв./кв. м. 

24 Доставка на ковчег и кръст: 

- обикновен;  

- луксозен. 

по цени на 

доставчик 

 

25 

 

Доставка на дъски и греди по цени на 

доставчик 
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26 Изкоп на гроб:  

 - с багер;  

 - на ръка. 

 

60.00 лв.  

60.00 лв. 

 

72.00 лв. 

72.00 лв 

27 Обслужване с катафалка 32.00 лв. 38.40 лв 

28 Превоз на починал за или от друго населено място с 

катафалка  

0.60 лв./км  0.72 лв./км 

29 Пътни разходи за багер при погребения в района на 

кметствата от Общината. 

 

30.00 лв 

 

30.00 лв 

30 Такса за погребално слово безплатно  

31 Услуга с автовишка за 1 час 25.00 лв.+ 

0.83 лв./км 

за услуга, 

извършена 

извън града 

30.00 лв.+1.00 

лв./км за услуга, 

извършена извън 

града 

32 Услуга с багер за 1 м.час  50.00 лв.+1.00 

лв./км за услуга, 

извършена извън 

града 

33 Услуга с троварен автомобил 10т.  2.00 лв./км 

34 Услуга с Лада «Нива»   0.90 лв./км  

35 Услуга с лекотоварен автомобил   0.90 лв./км  

36 Услуга с УАЗ  1.00 лв./км 

37 Продажба на рекламни материали:  

 - брошура «Великолепието на Армира» на 

български език;  

 - брошура «Великолепието на Армира» на 

чужд език;  

 - карта на община Ивайловград на български 

език. 

 

 

4.17 лв.  

 

5.00 лв.  

 

2.50 лв. 

 

 

5.00 лв.  

 

6.00 лв.  

 

3.00 лв. 

 

(2). За таксите по ал.1 се издава касова бележка.  

(3) Освобождават се от годишна такса за ползване на радиоточка инвалидите І-ва 

група, като при пускане на заявлението те прилагат и Решение на ТЕЛК. 

 

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 54. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 

определени от Кмета на Общината длъжностни лица от Общинската администрация, а 

наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.  

Чл. 55. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания.  

Чл. 56. (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите 

върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.  

 (2) Вземанията от такси се установяват с акт на Кмета на Общината по реда на 

Административно-процесуалния кодекс.  

 (3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 (4) Контролът и установяването на фактите и обстоятелствата за несъбраните 

общински приходи се осъществяват от определени със заповед на Кмета общински 

служители. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 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 ЗМДТ.  

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

 a) 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) дарения 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. 

 4. “Територии за обществено ползване” са терените общинска собственост и терените 

държавна собственост – улици, площади, паркове, градини, алеи.  

 5. “Доставчик” означава Община Ивайловград или друга организация, звено или ЮЛ, 

предоставящо даден продукт или услуга на потребителя.  

 6. “Услуга” или “Комплексна услуга” означава общия резултат от дейностите и 

връзките между доставчика и потребителя и от вътрешните дейности на доставчика за 

задоволяване нуждите на потребителя. 

 7.“Комплексна услуга” включва предоставянето на санитарно-хигиенни, 

туристическо- информационни, бизнес-информационни и др. услуги, ползване на места за 

отдих, охраняем паркинг, репатриране на неизправни МПС и др.  

 8. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството. 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21. ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА с 

Решение №76 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Ивайловград; изменена с Решение №157 

от 06.07.2016 г. на Административен съд – Хасково. 

§ 2. Наредбата влиза в сила в 7 /седем/ дневен срок от датата на приемането й.  

§ 3. С влизането в сила на настоящата Наредба се отменя Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, 

приета с Решение №95 от 17.07.2013 год. и изменена с Решение №43/04.04.2014 г. на 

Общински съвет Ивайловград. 

§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на Наредбата се осъществява от Кмета 

на общината или определени от него лица.  

§ 5. Другите общински такси определени със закони, се събират от Общинска 

администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 


