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Приложение 1 

ТАРИФА 
на местните такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ 

 
Наименование на таксата 

такса 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 
Раздел I 

Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение 
3а ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция 
1.На квадратен метър       
а) на ден 7 дни 0.80 х х х х 
б) на месец 7 дни 15.00 х х х х 
2. За продажба с лек автомобил на ден 7 дни 2.00 х х х х 
2.1. За продажба с лек автомобил с ремарке или БУС на ден 7 дни 3.50 х х х х 
3. За продажба с товарен автомобил на ден 7 дни 5.00 х х х х 
4. За ползване с цел търговия с промишлени стоки - таксата се 
събира в увеличен размер 

7 дни 2 пъти х х х х 

5. За продажба на добитък и птици на пазари и тържища, на ден:  
- от превозно средство 7  дни 2.00 х х х х 
- от кафез 7 дни 0.50 х х х х 

За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, 
столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв.м.  
 на ден 7 дни 0.60 х х х х 
 на месец 7 дни 12.00 х х х х 
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Приложение  1 

 
Наименование на таксата 

такса 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 
За ползване на тротоари, площадки и др. терени за търговска дейност на открито за разполагане на маси и столове пред 
заведенията за хранене и развлечения се събира такса на брой разположени маси 
а) разполагане на маса до 4 места, на месец 7 дни 8,00 х х х х 
б) разполагане на маса до 6 места, на месец 7 дни 12,00 х х х х 
За места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на стоки на ден на кв.м. 
а) за заета площ до 15 кв.м. 7 дни 0,80 х х х х 
б) за заета площ от 15 кв.м. до 50 кв.м. 7 дни 0,70 х х х х 
в) за заета площ над 50 кв.м. 7 дни 0,60 х х х х 
За ползване на места върху които са разположени стрелбища, увеселителни съоръжения и др. подобни се събира такса на кв. м.  

- ползвана площ до 120 кв. м.  7 дни 0.80 х х х х 
- ползвана площ над 120 кв. м. 7 дни 0.40 х х х х 

За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за строителни площадки на кв.м. на месец или част от месеца 
I –зона  7 дни 0,80 х х х х 
II –зона  7 дни 0,60 х х х х 
За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност  
1. Временни информационни елементи (рекламни материали, надписи информационно-указателни табели с временен характер, 
транспаранти, хоругви и др. в лева  на кв.м. на ден 
I –зона  7 дни 0,30 х х х х 
II –зона  7 дни 0,20 х х х х 
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Приложение  1 

 
Наименование на таксата 

 

такса 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 
2. За свободно стоящи или монтирани на стойки върху тротоари и тревни площи едностранни РИЕ в лева на ден :  
а) за външна реклама: 
- до 2 кв.м.  7 дни 0,20 х х х х 
- от 2 до 6 кв.м. вкл.  7 дни 0,30 х х х х 
от 6 до 14 кв.м. вкл.  7 дни 0,40 х х х х 
- над 14 кв.м.  7 дни 0,50 х х х х 
б) информационно-указателни табели  в лева на кв. метър на месец  
I –зона  7 дни 6,00 х х х х 
II –зона  7 дни 3,00 х х х х 

Раздел ІІ 
 

Такси за административни услуги 

 

Наименование на таксата 

обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 

2016 Издаване на удостоверение за наследници: 

- лице без налично ЕГН 5 дни 2,00/1стр.  2 дни 4,00/1стр. х х 

- лице с  налично ЕГН 2 дни 4,00 1 ден 6,00  5 часа 8,00 
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2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена  

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6,00 

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 
гражданско състояние (акт за раждане,акт за смърт)  

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6,00 

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат  2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6,00 

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 
дубликат  

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6,00 

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 
следващ път 

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение – 
съпруг, съпруга и деца 

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 
връзки  

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 
подаване на заявление за заявяване или за промяна на 
постоянен адрес 

2 дни 3.00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 
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2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен 
адрес, регистриран след 2000 година  

2 дни 3,00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 
регистриран постоянен адрес 

2 дни 3,00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2104 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес, 
регистриран след 2000 година  

2 дни 3,00 1 ден 4.00  3 часа 6.00 

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за 
чужбина  

2 дни 8,00 х х х х 

За всички други видове удостоверения по искане на граждани  2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 
регистриран настоящ адрес 

2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 
оригинал 

безплатно 

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за 
гражданско състояние  

2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

Издаване на многоезични стандартни удостоверения към 
официални документи по гражданско състояние и гражданска 
регистрация, издавани по Регламент (ЕС) 2016/1191. /Той се 
прилага за официални документи, издадени от органите на 
една държава членка, които трябва да бъдат представени на 
органите на друга държава членка. С регламента се премахва 
изискването за апостил и се опростяват формалностите по 
отношение на заверените копия и преводи./ 

 
 

2 дни 

 
 

10,00 

 
 

1 ден 

 
 

12,00 

 
 

3 часа 

 
 

15,00 
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Изискване на акт по гражданско състояние и удостоверение за 
наследници от други общини по искане на граждани 

2 дни 10,00 - - - - 

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи 
път 

безплатно 

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн 
регистрационeн картон или страница от семейния регистър на 
населението 

2 дни 1,00 лв./стр. 1 ден 2,00 
лв./стр. 

х х 

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2 дни 1,00 лв./стр. 1 ден 2,00 
лв./стр. 

х х 

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на 
имуществените отношения между съпрузи 

безплатно 

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал безплатно 

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители безплатно 

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 
подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на 
настоящ адрес 

2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатно 

За издаване на удостоверения и за заверка на документи от Отдел "Местни приходи и общинска собственост" 

2396 Издаване на удостоверение за 
данъчна оценка на недвижим имот 
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и незавършено строителство: 

- на граждани 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

- на фирми 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж: 

- на граждани 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

- на фирми 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване: 

- на граждани 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

- на фирми 5 дни 10,00 х х 1 ден 20,00 

2071 Издаване на удостоверение 
за декларирани данни 

7 дни 3,00 5 дни 5,00 1 ден 6,00 

Заверка на молби-декларации за 
обстоятелствена проверка 

7 дни 15,00 3 дни 30,00 1 ден 40,00 

2131 Издаване на препис от 
документ за платен данък върху 
превозни средства 

 

7 дни 

 

3,00 

 

5 дни 

 

5,00 

 

1 ден 

 

6,00 

Издаване на препис от документ 7 дни 3,00 5 дни 5,00 1 ден 6,00 
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за платен данък върху недвижими 
имоти и такса за битови отпадъци 

2124 Издаване на копие от 
подадена данъчна декларация  

7 дни 6,00 3 дни 10,00 1 ден 12,00 

1998 Издаване на удостоверение 
за наличие или липса на 
задължения по Закона за местните 
данъци и такси 

 

7 дни 

 

5,00 

 

3 дни 

 

7,00 

 

1 ден 

 

10,00 

Служебна бележка за МПС  7 дни 3,00 5 дни 5,00 1 ден 6,00 

Удостоверение за платен данък 
върху превозните средства 

7 дни 3,00 5 дни 5,00 1 ден 6,00 

2091 Издаване на удостоверение 
за дължим и платен данък върху 
наследство 

 

7 дни 

 

3,00 

 

5 дни 

 

5,00 

 

1 ден 

 

6,00 

2014 Издаване на удостоверение 
за дължим размер на патентния 
данък 

 

7 дни 

 

безплатно 

2126 Заверка на документи по 
местни данъци и такси за 

7 дни 3,00 
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чужбина 

2834 Служебно предоставяне на 
информация за наличие или липса 
на задължения 

7 дни безплатно 

Такса за притежаване на куче 

За притежаване на куче  - за 1 
брой / на година 

7 дни 5,00 х х х х 
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Приложение 2 

ТАРИФА 
на цени на услуги и права, предоставени от община Георги Дамяново, съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМДТ 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза Експресна 

срок лева срок лева срок лева 
І. Услуги по гражданско състояние 

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за 
установяване на българско гражданство 

2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 
гражданин в чужбина 

2 дни 4,00 1 ден 6,00 3 часа 10,00 

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на граждански брак в Република България  

2 дни 4,00 1 ден 6,00 3 часа 10,00 

2033 Възстановяване или промяна на име х х х х х х 
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 
населението  

2 дни 3,00 1 ден  4,00 3 часа 6,00 

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 14 дни безплатно х х х х 
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 14 дни безплатно х х х х 
2053 Припознаване на дете  3 месеца 6,00 х х х х 
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2 дни 8,00 1 ден 10,00 3 часа 12,00 
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български 
граждани, които имат актове, съставени в чужбина  

5 дни 30 х х х х 

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 
чуждестранен съд или друг орган 

5 дни 30 х х х х 

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение  2 дни 3,00 1 ден 4,00 3 часа 6,00 
Заверка на копия от удостоверения по гражданско състояние – на 
страница 

х х 1 ден 1,00 3 часа 2,00 

 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2134
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2133
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1994
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1994
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Приложение 2 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 
       

ІІ. Управление на собствеността 
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на 
недвижими имоти 

30 дни 10,00 х х х Х 

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции 
за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  

30 дни 10,00 7 дни 15,00 3 дни 20,00 

Издаване на удостоверение, относно отчуждаване на имот 30 дни 10,00 х х х Х 
Издаване на заверени копия от документи, относно общинска 
собственост 

14 дни 10,00 х х х Х 

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от 
документи относно общинска собственост 

14 дни 10,00 х х х Х 

2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване 
на удостоверение 

14 дни 5,00 х х х Х 

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена 
проверка 

14 дни 10,00 7 дни 15,00 3 дни 20,00 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2105
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2105
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/4806
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/4806
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Приложение 2 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза Експресна 

срок лева срок лева срок лева 
III. Здравеопазване, социални услуги и селско стопанство и други 

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 
дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи  

 
 30 дни 

 
6,00 

 
7 дни 

 
10,00 

 
1 ден 

 
15,00 

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя 
дървета и на лозя над 1 декар  

 
30 дни 

 
6,00 

 
7 дни 

 
10,00 

 
1 ден 

 
15,00 

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни 
декоративни дървета и дървета с историческо значение - за 1 брой 
дърво 

 
30 дни 

  
6,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 
дървесина извън горските територии  

 
1 ден 

 
6,00 

 
 

 
х 
 
 

 
х 

 
х 

 
х 

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 
по реда на чл. 26  и чл. 27 от Наредбата за опазване на 
обществения ред, безопасността на движението и сигурността на 
гражданите на територията на Община Георги Дамяново 

 
14 дни 

 
20,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината 
 

7 дни 5,00 3 дни 7,00 1 ден 10,00 

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, която 
обслужва хора с трайно увреждания и използване на улеснения 
при паркиране 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и 
холограмни стикери за автомобилите  

 
7 дни 

 
20,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

 
7 дни 

 
20,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

Издаване на дубликат на стикер за извършване на таксиметрова 
дейност – 1 бр. 

 
7 дни 

 
5,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1996
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1996
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1996
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1996
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2031
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2031
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2068
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2068
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2069
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2069
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/3711
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/3711
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Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници и вписване в публичния единен 
таксиметров регистър 

 
14 дни 

 
100,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в издадено 
удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 
превоз на пътници в публичния единен таксиметров регистър 

 
14 дни 

 
100,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници 

 
14 дни 

 
10,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

Включване в списъка на превозните средства към удостоверението 
за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за 
всяко конкретно превозно средство 

 
7 дни 

 
10,00 

 
х  

 
х 

 
х 

 
х 

Издаване на разрешение на физически, юридически лица и 
еднолични търговци за озвучаване от обекти по чл. 16а, ал. 1 от 
Закона за защита от шума в околната среда и на открити площи в 
зони и територии, предназначени за жилищно строителство, 
рекреационни зони и територии и зони със смесено 
предназначение при провеждане на обществени мероприятия на 
открито по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата за опазване на 
обществения ред, безопасността на движението и сигурността на 
гражданите на територията на община Георги Дамяново 

 
 
 

7 дни 

 
 
 

30.00 
на час 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 
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Приложение 2 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок Лева 
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни 
документи, които са едностранни актове и не подлежат на 
вписване 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
веднага 

Таксата се 
изчислява 
съгласно 

Тарифата за 
нотариалните 

такси към 
Закона за 

нотариусите и 
нотариалната 
дейност /обн. 
ДВ бр. 95 от 
14.08.1998 г., 
изм. ДВ. бр. 

39 от 
26.05.2009 г./ 

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и 
извлечения от документи и книжа 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
веднага 

Таксата се 
изчислява 
съгласно 

Тарифата за 
нотариалните 

такси към 
Закона за 

нотариусите и 
нотариалната 
дейност /обн. 
ДВ бр. 95 от 
14.08.1998 г., 
изм. ДВ. бр. 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2015
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2015
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2015
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2072
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2072
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39 от 
26.05.2009 г./ 

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието 
на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и 
договорите 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
веднага 

Таксата се 
изчислява 
съгласно 

Тарифата за 
нотариалните 

такси към 
Закона за 

нотариусите и 
нотариалната 
дейност /обн. 
ДВ бр. 95 от 
14.08.1998 г., 
изм. ДВ. бр. 

39 от 
26.05.2009 г./ 

 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2094
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2094
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2094


(приета от Общинския съвет с Решение № ………. от Протокол № ……...2021 г. ) 
 

Приложение 3 
 

Т А К С И 
за  технически  услуги  по  чл. 32,  ал. 1  от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Георги Дамяново  

 
 

 
№ 

 
Наименование на таксата/цената на услугата 

 

 
Стойност 

1 2027 Издаване на скици за недвижим имот 20 лв. 

2 2083 Издаване скица-виза за проучване и 
проектиране,съгласно чл.140, ал.1 и 2 от ЗУТ по скица 
извадка от действащ ПУП; 

 
30 лв. 

3 2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са 
изтекли 6 месеца 

 
10 лв. 

4 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти по 
чл. 142, ал. 2 от ЗУТ 
 

50% от таксата по т. 5 
 

5 2054 „Съгласуване и одобряване на инвестиционни 
проекти, по които се издава разрешение за строеж“ – 0.3 
% върху строителната стойност на предвидените с 
проекта работи. 

 
0,3% но не по-малко от 100 лв.  

6. Одобряване на инвестиционен проект като част от 
комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 
150 от ЗУТ. 

 
Таксата по т. 5, увеличена с 30% 

7. Оценка на съответствието на технически или работен 
проект по чл. 142, ал. 4 и ал. 5, във връзка с чл. 142, ал. 
6, т. 1 от ЗУТ. 

0,1% от строителната стойност 
на обекта, но не по-малко от 

10,00 лв. за всяка част от 
проекта и не повече от 150 лв. 

8. Предварителна оценка на съответствието на идеен 
инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. 

50% от таксата по т. 7 

9. 2112 Издаване на разрешение за строеж за основен 
ремонт и преустройство на съществуващи сгради и 
помещения в тях. 

0,15% от строителната стойност, 
но не по-малко от 20 лв. и не 

повече от 200 лв. 
10. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване 

на инвестиционни проекти по чл. 147 и чл. 147а от ЗУТ. 
 

50 лв. 
11. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти   
50 лв. 

12. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение 
на подробни устройствени планове 

50 лв. 

13. 2117 Одобряване на подробен устройствен план 50 лв. 
14. 2115 Попълване/поправка на кадастрален план 30 лв. 
 
15. 

1990 Осъществяване на контрол по строителството при 
откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа 

 
20 лв. 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2054
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2054
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2117


   
 

 
№ 

 
Наименование на таксата/цената на услугата 

 

 
Стойност 

16. 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 

 
30 лв. 

17. 1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж 20 лв. 
18. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по 

териториално и селищно устройство 
20 лв. 

19. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 15 лв. 
20. 2084 Издаване на удостоверение за режим на търпимост на строеж 50 лв. 
 
21. 

2085 Одобряване на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ 
/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/ 

40 лв. 

22. 2062 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
видовете строежи от IV категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ: 
За строежите по чл. 8 до чл. 11 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи на  МРРБ (обн. ДВ. бр.72 от 
15 Август 2003 г.), таксите се формират, както следва: 

21.1. частни пътища - отворени и неотворени за обществено 
ползване, горски и селскостопански пътища и 
съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни 
стени, кръстовища и др. – но не повече от 1500 лева 

21.2. Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради 
и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 
застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с 
капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, 
са: 

21.2.1. жилищни сгради със средно застрояване 
21.2.2. смесени сгради със средно застрояване 
21.2.3. сгради и съоръжения за обществено обслужване  
21.2.4. лечебни заведения за извънболнична помощ - 

амбулатории за първична медицинска помощ, 
амбулатории за специализирана медицинска помощ, 
самостоятелни медико-диагностични и медико-
технически лаборатории и дентални центрове 

21.2.5. ветеринарни лечебни заведения - клиники 
(лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории  

21.2.6. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, 
разположени в самостоятелни урегулирани поземлени 
имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа 
включително 

21.3. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни 
места включително и съоръженията и складовете към тях  

21.4. Озеленени площи за обществено ползване или със 
специфично предназначение с площ до 1 ха съгласно 
номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното 
обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от 
предназначението им) мемориални обекти, увеселителни 
обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни 

 
 
 
 

 
     150 лв./км 

 
 
 
 

 
    
 
 

  250 лв. 
300 лв. 
500 лв. 
400 лв. 

 
 
 
 

300 лв. 
 

300 лв. 
 
 
 

500 лв. 
 

400 лв. 
 
 
 
 
 
 

Страница 2 от 4 
 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2082


   
съоръжения, открити обекти за спортни и културни 
дейности  

21.5. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 
на предназначението на строежите по чл. 8, ал. 1 - 5 от 
Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи. 

21.6. Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни 
сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с 
разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с 
капацитет до 100 места включително за посетители, са: 

21.6.1. жилищни сгради с ниско застрояване 
21.6.2. смесени сгради с ниско застрояване 
21.6.3. вилни сгради  
21.6.4. сгради и съоръжения за обществено обслужване 

съгл.номенклатурата по прил. № 2 
21.6.5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, 

разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 
паркоместа включително; 

21.6.6. площадки за игра, разположени на открито 
21.6.7. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и 

пиротехнически изделия, открити, полузакрити и 
закрити стрелбища и складовете (хранилищата), 
прилежащи към тях, както и самостоятелни складове 
и работилници за ремонт на оръжие, в които се 
съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C 
и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или 
граждански цели в количество не по-голямо или 
равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; 
пиротехнически изделия в количество не по-голямо 
или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут 
в количество до 20 кг 

21.6.8. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и 
ветеринарномедицински аптеки 

21.7. Производствените и складовите сгради с капацитет до 50 
работни места включително и съоръженията към тях  

21.8. Строежите от допълващото застрояване, извън тези от 
шеста категория 

21.9. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, 
включително и частите от мрежите, попадащи извън 
урбанизираните територии, но в границите на съответната 
община и/или област 

21.10. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и 
смяна на предназначението на строежите  

 
 

от 250 лв. 
 
 
 
 
 
 
 

100 лв. 
150 лв. 
100 лв. 
250 лв. 

 
200 лв. 

 
 

250 лв. 
250 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 лв. 
 

300 лв. 
 

150 лв. 
 

300 лв. 
 
 
 
 

от 100 лв. 

Страница 3 от 4 
 



   
 
 
№ 

 
Наименование на таксата/цената на услугата 
 

 
Стойност 

23. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и 
документация към тях  
А4 – черно-бяло копие 
А4 – цветно копие 
А3 – черно-бяло копие 
А3 – цветно копие 

 
 

2 лв /стр. 
5 лв./стр.  
6 лв /стр. 

10 лв./стр. 
24. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален 

план 
4 лв. 

25. 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или 
преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през 
имот – общинска собственост 

въз основа на 
пазарна 
оценка, 

изготвена от 
лицензиран 

оценител 
26. 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци 

и/или План за безопасност и здраве  
по 20,00 лв. за 
всеки план 

27. Издаване на удостоверение за реално обособени части от поземлен 
имот по чл. 200 от ЗУТ или сграда по чл. 202 от ЗУТ 

30 лв. 

28. Разрешение за осигуряване на свободен достъп до чужд поземлен 
имот по чл. 194 от ЗУТ 

30 лв. 

29. Разрешение за осигуряване на достъп до поземлен имот извън 
границите на урбанизираните територии по чл. 190 от ЗУТ 

30 лв. 

30. Разрешение за преминаване през чужди поземлени имоти за 
определен срок по чл. 192 от ЗУТ 

30 лв. 

31. Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и 
тротоарни настилки и вътрешно квартални по чл. 72 от ЗУТ 

0,10 лв./ лин. 
метър, но не 
по-малко от 50 
лв. 

32. За нанасяне на геодезично заснемане на сгради и имоти на цифров 
модел в кадастралните и регулационни планове 

20 лв. 
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Приложение № 5 към чл. 16, ал. 2 от Наредбата                                                                                                           
 

      ДО 
                                                                                        КМЕТА НА    
                       ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
                                                                                
  Вх. № ………………./…………………….. 
   

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

По чл.16, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, 
цени и услуги на територията на Община Георги Дамяново за определяне на таксата за 

битови отпадъци според количеството 

 : 
 
1.От……………………………………………………………………………………………... 
ЕГН/БУЛСТАТ……………………… 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на юридическо  лице, 
БУЛСТАТ/ 
Адрес 
………………………………………………………………………………………………… 
                                    /адрес на  седалището на  лицето / 
Представлявано от 
…………………………….................................................ЕГН……..…………… 

      / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия юридическото лице/ 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  КМЕТ, 
 
Декларирам в качеството си на задължено за такса битови отпадъци лице, че за 

имот с  партиден №…………………………….представляващ………………………….. 
адрес …………………………………………………………………………………………… 
                                         /гр.(с), общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.,/ 
 
Ще се ползва  през  …………….. година  съд за битови отпадъци тип 
……………………………, брой: ……………………………… 

 
За декларирани неверни данни нося/им наказателна отговорност. 

 
Срокът за подаване на декларацията е до края на предходната година. 
Декларация, подадена след изтичане на този срок не поражда правни 
последици. 

 
 
 
Дата……………….                            Подпис на деклараторите: …………………………..                                                                  
                                                                                      / подпис и печат  за юридически лица/                                                                                        



Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата                                                                                                           
 

          ДО 
          КМЕТА НА     
          ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Вх. № ………………./…………………….. 
   

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

По чл.18, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси, цени и услуги на територията на Община Георги Дамяново за освобождаване от 
такса битови отпадъци за „сметосъбиране и сметоизвозване” от: 

 
1. 
От…………………………………………………………….ЕГН/БУЛСТАТ……………… 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на юридически 
лице, БУЛСТАТ/ 

Адрес ………………………………………………………………………………………… 
        /адрес на местоживеене на лицето или  седалището на юридическото лице/ 
 
Представлявано от 
…………………………….............................................................ЕГН……………………… 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия  юридическото лице/ 
2.  
От……………………………………………………………………………………………… 

                / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/ 
 
адрес………………………………………………………………………………………… 
                                      /адрес на местоживеене на лицето / 
3.  
От……………………………………………………………………………………………… 

                / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/ 
 
адрес………………………………………………………………………………………… 
                                      /адрес на местоживеене на лицето / 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 
 
Декларирам/е в качеството си на задължено/и за такса битови отпадъци лице/а, че 
имот с партиден 
№………….………………представляващ…………………………………………………… 
намиращ се на адрес: 
............................................................................................................................................. 
                                                        /гр.(с), общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.,/ 
 

няма да се използва през цялата ………………..година. 



 
Моля/им да бъда/ем освободен/и от такса за битови отпадъци в частта за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване”. 
 
Известно ми/ни е, че за имоти, които не се ползват през цялата година се считат тези, за 
които годишното потребление НЕ НАДХВЪРЛЯ 100 киловата електроенергия и 10 
куб. м. вода.  
 
Партиден № …………………………………………………… към «ЧЕЗ» АД 
Партиден № …………………………………………………… към «ВиК» ООД 
 
Съгласен съм/съгласни сме да бъде извършена проверка на партидните номера в 
«ЧЕЗ» АД и «ВиК» ООД за доказване на декларираните данни. 
 

Декларирам/е, че съм/ме съгласен/ни служители на общинска  администрация 
да проверяват сметките ми/ни за потребление на вода по  
Партиден № …………………………………………………… към «ЧЕЗ» АД 
Партиден № …………………………………………………… към «ВиК» ООД 

Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че при установяване на декларирани от 
мен/нас неверни данни или при установяване на потребление на ел. енергия и на вода 
имотът ми/ни ще бъде обложен с годишен размер на таксата за битови отпадъци в часта 
за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” и глоба  - имуществена санкция по 
чл.123, ал.3 от Закона за местните данъци и такси. 

Декларирам/е съгласие за съхранение и обработка на личните ми/ни данни, 
които предоставям/е във връзка с изпълнението на заявената от мен административна 
услуга, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и 
Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

 
 

Дата: ………………...                              Подпис на деклараторите:    
         1………………………….. 
 
                    2…………………………. 
          

3…………………………. 
                                                                   /подпис и печат за юридически лица/ 
 
Забележка: 

1. Срокът за подаване на декларацията е до края на предходната година. 
Декларация, подадена след изтичане на този срок не поражда правни последици; 

2. Декларацията се попълва и подписва от всички собственици или ползватели на 
имота. При юридическите лица са необходими подписи на ръководителя и 
главния счетоводител и печат на предприятието. 

 
 



Приложение 6 
ТАРИФА 

на цени на услуги и права, предоставени от община Георги Дамяново, съгласно чл. 43 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Георги Дамяново 

 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза Експресна 

срок лева срок лева срок лева 
 

Наем зала Заседателна зала – община Георги Дамяново – на час 
 

 
х 

 
6,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Наем зала Народен дом в селата – Георги Дамяново, Гаврил 
Геново – на час 

 
х 

 
20,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Такса за ползване на оборудване на електро-велосипед – на час, но 
не повече от 3 астрономически часа 

 
х 

 
2,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Копирни услуги за една страница :         
Едностранно копиране  формат А4 веднага 0,10 х х х х 
Двустранно копиране формат А4 веднага 0,15 х х х х 
За издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти - за 
съдилища, нотариуси, юридически и физически лица  

7 дни 4,00 3 дни 6,00 2 дни 8,00 

Услуга с багер  30 дни  30 лв. + 30 
лв./моточас 

    

Извозване на строителни отпадъци - до 1.5 т./ на курс  30 дни  30,00 лв. + 
0,40 лв./км 

х х х х 

Извозване на строителни отпадъци - до 3.5 т./ на курс  30 дни 30,00+ 0,50 
лв./км 

х х х х 

Разрешение за отсичане на дървета в регулация – за 1 брой дърво 30 дни 6,00 х х х х 
 

 



Приложение 6 

 
Наименование на услугата 

Тарифа 
обикновена бърза експресна 

срок лева срок лева срок лева 
       
За жители на община Георги Дамяново с постоянен и/или настоящ 
адрес, желаещи да си добият дърва за огрев до 5 пространствени 
куб. м. на домакинство от земеделски земи:  

- Издаване на разрешително за сеч 
- Маркиране, измерване и експедиция на дървесина 

 
 
 

30 дни 

 
 
 

1,00/куб.м. 
10,00/куб. 

м. 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

За жители на община Георги Дамяново с постоянен и/или настоящ 
адрес, желаещи да си добият дърва за огрев от 5 до 10 
пространствени куб. м. на домакинство от земеделски земи:  

- Издаване на разрешително за сеч 
- Маркиране, измерване и експедиция на дървесина 

 
 
 

30 дни 

 
 
 

1,00/куб.м. 
20,00/куб. 

м. 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

Радостни ритуали в делнични дни – Класически ритуал за сватба 14 дни 10,00 х х х х 
Радостни ритуали в съботно-неделни и празнични дни – 
Класически ритуал за сватба 

14 дни 30,00 х х х х 

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, 
заповеди, актове, договори и др. – в лева на първа стр. + 1 лв. за 
всяка следваща страница 

 
14 дни 

 
2,50 

 
х 
 

 
х 

 
х 

 
х 

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка – 
в лева за първа страница  + 1 лв. за всяка следваща страница 

 
14 дни 

 
3,00 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Издаване на становище за регистрация на животновъден обект 30 дни 20,00 х х х х 
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