
ПРОЕКТ!  
 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  
 

за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на  

община Георги Дамяново 
 
 

Г л а в а     п ъ р в а 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Раздел  І 
 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 
 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и 
юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 
Георги Дамяново. 
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 и терени с друго предназначение за извършване на търговия на открито; 
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 

лагери, общежития и други общински социални услуги; 
4. за технически услуги; 
5. за административни услуги; 
6. за откупуване на гробни места; 
7. за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън 
финансираните от държавата дейности; 

8. за притежаване на куче; 
9. за дейностите по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 

и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 
осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 

10. други местни такси, определени със закон. 
(2) За всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяни от общината, с 
изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. 
(3) Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях 
като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се 
определя с наредба на общинския съвет. 
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 и в брой. 
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(2) Местните такси и цени 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; 
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 
отделна такса за всяка от дейностите. 
Чл. 5. (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) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера 
на таксата. 
(3) Размерът на таксите на предоставяните услуги се съобразно Методиката за 
определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност и разходването им. 
Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината 
по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се 
налага за защита на обществения интерес. 
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и 
размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 
републиканския бюджет. 
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от 
нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 
Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 
частично от заплащане на отделни такси. 
(2) В случаите по ал. 1, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на 
разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на 
таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по 
решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на 
общинските приходи. 
(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на 
бюджета на общината. 
Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други 
лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните 
стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните 
разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 
Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка 
на общината. 
(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 
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(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината. 
 

Раздел   ІІ 
 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите 
 
Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по 
реда на тяхното приемане. 
Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси 
и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на 
таксите и цените. 
(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа: 

1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в 
разходите или пазарната цена; 

2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
3. Информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, 

дарения и завещания; 
4. Препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и 

цените на услугите. 
Чл. 13. Общинската администрация поддържа данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
2. ползвателите на предоставената услуга; 
3. изключенията от общата политика /преференции/; 
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

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

 
Г л а в а  в т о р а  

 
МЕСТНИ   ТАКСИ 

Раздел І 
Такса за битови отпадъци 

 
Чл. 14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране 
и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови 
отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. 
(3)  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 14 в съответния 
район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на 
общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. 
(4) Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл. 11 от Закона за местните 
данъци и такси. 
Чл. 15. (1)  Таксата се определя в годишен размер с решение на общинския съвет въз 
основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:  
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1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други; 

2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им; 

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

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

(2)  Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на 
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 
размер  към 31 декември от предходната година. 
Чл.16. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица се 
определя както следва: 

1. Нежилищни имоти на юридически лица – в левове според количеството на 
битовите отпадъци с честота на извозване, определена със Заповед на 
Кмета, съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

2. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти 
на юридически лица в левове според количеството на битовите отпадъци, с 
честота на извозване, определена в Заповед на Кмета, съгласно чл. 63, ал. 2 
от Закона за местните данъци и такси. 

3. Когато не може да се установи количеството битови отпадъци по т. 1 и 2 за 
определен недвижим имот, таксата се определя пропорционално върху по-
голямата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота 
изчислена, съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси 
(За имотите по т. 1) съответно по данъчната оценка (За имотите по т. 2) 

(2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по 
чл. 64 от ЗМДТ, подават декларация по утвърден образец /Приложение № 5 към 
Наредбата/, определен в тази наредба в община Георги Дамяново до края на 
предходната година. 
(3) За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 2-месечен срок от 
датата на придобиването им. 
(4) В декларацията по ал. 2 се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на 
битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно приетата честота за 
извозване на битовите отпадъци. 
(5) В случаите, когато декларациите са подадени извън срока по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 
същите не пораждат правни последици. 
(6) При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите 
отпадъци се включват разходите по чл. 15, т. 1, 2 и 3; 
(7) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, 
определена от общинския съвет. 
(8) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и 
размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 
Чл.17. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща в сроковете по Закона за местни 
данъци и такси за плащане на  данък върху недвижимите имоти на две равни вноски в 
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима. 
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(2) На предплатилите до 30 април  за цялата година се прави отстъпка  5 на сто. 
(3) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, 
следващ месеца на придобиване на имота. 
(4) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 
таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е 
започнало. 
(5) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през 
който е преустановено ползването й. 
Чл.18. (1) Не се събира такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” на битови 
отпадъци за имоти, които  няма да се ползват през цялата година и е подадена 
декларация  по утвърден образец /Приложение № 6 към Наредбата/ до края на 
предходната година. За тези имоти се събира такса за обезвреждане на битови 
отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване. Декларацията трябва да бъде подписана от всички 
съсобственици на имота, респ. ползватели с учредено вещно право на ползване. 
(2) В случаите, когато декларацията е подадена извън срока по ал.1 същата не поражда 
правни последици. 
(3) 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. 
(4) Освобождаването по ал. 3 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска 
цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. 
 

Раздел ІІ 
 

Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна 
и терени с друго предназначение за извършване на търговия  

 
Чл. 19. (1) Таксата се заплаща за ползване на 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) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугите, 
посочени в ал. 1. 
(3) За ползване на 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 за извършване на търговия на открито 
и разполагане на увеселителни съоръжения е необходимо: 
 1. Лицето, да подаде заявление (по образец) до Кмета на Община Георги 
Дамяново, като приложи следните документи:  
                - Скица виза, съгласувана от главния архитект;  
                - Разрешение за поставяне, издадено на основание чл. 14, ал. 1,2 и 3 от 
Наредбата за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Георги 
Дамяново (когато се касае за разполагане на сезонни тераси); 
 2. В Заявлението за ползване на общински площи за разполагане на маси към 
заведения за развлечение и хранене, лицата посочват начина на плащане на таксата – на 
база заета площ (лв./кв.м.) или на база брой разположени маси. 
 3. За разполагане на витрини, уреди за пуканки, ядки, сандвичи и други подобни 
се заплаща такса на база заета площ.  
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 4. Лицата, определени със Заповед на Кмета на Община Георги Дамяново 
издават  Разрешение за ползване на площ за извършване на търговия на открито или за 
разполагане на увеселителни съоръжения, в което се посочва периода на ползване  и 
сумата, която трябва да се заплати. 

5. Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. 
6. При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не 

по-късно от 7 дни преди започване на месеца. 
7. При прекратяване на ползването на площите по ал. 1, лицата подават 

заявление за прекратяване ползването и не заплащат такса за периода от 
прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 
(4) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по чл.19, ал.3. 
Чл. 20. (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция 
таксата се определя както следва: 

1. На квадратен метър: 
- на ден 
- на месец 
2. За продажба от лек автомобил: 
- на ден 
3. За продажба от лек автомобил с ремарке или БУС: 
- на ден 
4. За продажба от товарен автомобил: 
- на ден 

(2) За продажби на добитък и птици на пазари и тържища се събира такса: 
- на ден от превозно средство 
- на ден от кафез 

(3) За ползване с цел търговия с промишлени стоки, таксата се събира в увеличен 
размер два пъти от размера на таксите по ал. 1. 
Чл. 21. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за 
търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, 
сергии, палатки и др. подобни се събира такса на квадратен метър: 

- на ден 
- на месец 
- разполагане на малка маса до 4 места – на месец  
- разполагане на голяма маса до 6 места – на месец  

(2) За ползване на места, върху които се организират панаири, събори и празници, за 
продажба на стоки се събира такса на квадратен метър. 
(3) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, 
увеселителни съоръжения и други подобни се събира такса на ден на квадратен метър. 
Чл. 22. За ползване на пазари с цел търговия от производители, таксата се определя  на 
ден на квадратен метър. 
(1) Производители на селскостопанска продукция - 50 % от размера на таксата по чл.  
20, ал. 1 или на квадратен метър: 

- на ден 
- на месец 

(2) Инвалиди с І група инвалидност и с над 90 % трайно намалена работоспособност, 
лично ползващи търговската площ се освобождават от таксата по чл. 20, ал. 1. 
(3) Инвалиди ІІ и ІІІ група, производители на селскостопанска продукция, лично 
ползващи търговската площ ползват отстъпка 60 % от размера на таксата по чл. 20, ал. 
1 или на квадратен метър; 
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Чл. 23. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за 
разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър на месец или 
на част от месеца, съгласно Приложение 1. 
Чл. 24. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него 
период. 
(2) При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не по-
късно от 7 дни преди започване на месеца. 
(3) При прекратяване на ползването на площите по ал. 1, лицата не заплащат такса за 
периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 
(4) Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, 
когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на 
което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. 
Чл. 25. Таксите се събират от общинска администрация. 

 
Раздел  ІІІ 

Такси за детска градина, домове за социални грижи и други общински социални 
услуги 

 
Чл. 26.  За ползване на детската градина родителите или настойниците не дължат 
месечни такси.  
Чл. 27 (1) Ползващият услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплаща 
месечна такса в размер реалната издръжка на едно лице. 
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно 
облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната 
по домовете, 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, включително 
случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.  
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. 
(4) Размерът на таксата за ползване услугите в системата на Домашен социален 
патронаж може и да не възстановява пълните разходи по предоставената услуга, 
съобразно изискванията на чл. 8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси. 
(5) Размерът на таксите за ползване на услугите в системата на Домашен социален 
патронаж от военноинвалидите се заплащат съгласно чл. 9 от Правилника за прилагане 
на закона за военноинвалидите и военнопострадалите, а ветераните от войните 
съгласно чл. 16, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за ветераните от войните. 
Чл. 28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 
общинска администрация (кметове, кметски наместници и служители) и се внасят в 
общинския бюджет до 15 - то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. За 
ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж - до 25 число на 
месеца, следващ месеца, за който се дължат;  
 

Раздел   ІV 

Такси за технически услуги 
 

Чл. 29. Такси 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 
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извънселищните територии, удостоверяването на факти и обстоятелства, свързани с 
тях. 
Чл. 30. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите 
лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 
Чл. 31. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 
Чл. 32. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно 
Приложение № 3, неразделна част от настоящата наредба.  
(2) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен 
акт, не може да надвишава един месец; 
(3) При неспазване на срока по ал. 1, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто 
на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 
(4) Не се заплаща такса за технически услуги при: 
 1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план; 
 2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила 
оценка; 
 3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от 
самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната 
комисия установи, че тези условия са налице; 
 4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на 
правоимащите; 
 5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване 
и нова оценка на отчужден недвижим имот; 
 6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по 
дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия; 
 7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и 
градоустройственото положение на недвижими имоти; 
 8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото 
обслужване.“ 
(5) За техническите услуги се заплаща такса в размера, определен в Приложение № 3 
към Наредбата, за: 

1.  за издаване на скици за недвижим имот; 
2.  за издаване скица-виза за проучване и проектиране,съгласно чл.140, ал.1 и 2 

от ЗУТ – по скица извадка от действащ ПУП; 
3.  Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца; 
4. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ: 
5. Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ; 
6. 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; 
7. Предварителна оценка на съответствието на идеен инвестиционен проект по 

чл. 142, ал. 2 от ЗУТ; 
8. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях; 
9. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти; 
10. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти; 
11.Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени 

планове; 
12. Одобряване на подробен устройствен план; 
13. Попълване/поправка на кадастрален план; 
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14. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 

15. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването 

16. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж 
17. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и 

селищно устройство 
18. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 
19. Издаване на удостоверение за режим на търпимост на строеж. 
20. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете 

строежи от IV 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: 

20.1. 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 
20.2.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: 

20.2.1. жилищни сгради със средно застрояване 
20.2.2. смесени сгради със средно застрояване 
20.2.3. сгради и съоръжения за обществено обслужване  
20.2.4. 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 
20.2.5. ветеринарни лечебни заведения – клиники (лечебници); амбулатории 
(кабинети); лаборатории  
20.2.6. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в 
самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 
паркоместа включително 

20.3.  Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места включително 
и съоръженията и складовете към тях  
20.4. 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 
съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности  
20.5. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, 
попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община 
и/или област. 
20.6. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението 
на строежите по чл. 8, ал. 1 – 5 включително – съобразно категоризацията им в чл.8 
от буква от „а” до „ж”, но не по-малко от 250 лева; 
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20.7. 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: 

20.7.1. жилищни сгради с ниско застрояване 
20.7.2. смесени сгради с ниско застрояване 
20.7.3. вилни сгради  
20.7.4. сгради и съоръжения за обществено обслужване съгл.номенклатурата по 
прил. № 2 
20.7.5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в 
самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа включително; 
20.7.6. площадки за игра, разположени на открито 
20.7.7. 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 
20.7.8. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински 
аптеки 

20.8. Производствените и складовите сгради с капацитет до 50 работни места 
включително и съоръженията към тях  
20.9.   Строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория 
20.10. 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 

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

21. 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 

22. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план; 
23. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на 

съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост. 
 

Раздел   V 
Такси за административни услуги 

 
Чл. 33. За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат такси в размера, 
определен в Приложение № 1 и № 2 към Наредбата, за:  

1. Издаване на удостоверение за наследници: 
- лице без налично ЕГН 
- лице с налично ЕГН 
2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 
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3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 
(акт за раждане, акт за смърт); 

4. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат; 
5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път; 
7. Издаване на удостоверение за семейно положение – съпруг, съпруга и деца 
8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 
9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес; 
10. Издаване на удостоверение за родените от майката деца; 
11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 

2000 година; 
12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес; 
13. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес, регистриран след 

2000 година; 
14. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; 
15. За всички други видове удостоверения по искане на граждани; 
16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 

адрес; 
17. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние; 
18. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или 

страница от семейния регистър на населението; 
19. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.; 
20. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна 

карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес; 
21. Издаване на удостоверение за семейно положение; 
22. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на 

българско гражданство 
23. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина; 
    24. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението; 

25. Припознаване на дете; 
26. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 
27. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове, съставени в чужбина; 
28. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 

чуждестранен съд или друг орган 
29. Издаване на удостоверение за правно ограничение; 
30. Заверка на копия от удостоверения по гражданско състояние – на страница. 

Чл. 34. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 
вещни права върху общински имоти. 
Чл. 35. За административните услуги, отнасящи се за земеделски земи, гори, екология 
и обществени поръчки” се заплаща такса в размера, определен в Приложение № 2 към 
Наредбата за:  
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1. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лозя в селскостопанските земи .  

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

3. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и 
дървета с историческо значение 

4. Разрешение за отсичане на дървета в регулация. 
5. Разрешителни за ползване на воден обект, публична общинска собственост, 

включително язовири и микроязовири 
6. Разрешителни за водовземане от воден обект, публична общинска 

собственост, включително язовири и микроязовири 
7. Разрешение за добив на едра, средна и дребна дървесина за строителство от 

спуснатия контингент на общината. 
8. Разрешение за добив на дърва за огрев на корен от контингента на общината. 

От административна такса при получаване на разрешително за добив на дърва за огрев 
от контингента на общината се освобождават инвалидите срещу представяне на 
документ от ТЕЛК със степен на инвалидност над 90 %. 

9. Становище за регистрация на животновъден обект; 
10. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии. 
Чл. 36. (1) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. 
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на 
данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, 
декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението.  
(2) Таксите се заплащат при предявяване на искането за издаване на разрешение. 
Чл. 37. За извършени услуги, свързани с местни данъци и такси, се заплащат такси в 
размера, определен в Приложение № 1 към Наредбата, за: 

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

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж: 
3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване: 
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни; 
5. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка 
6. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 
7. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и 

такса за битови отпадъци 
8. Издаване на копие от подадена данъчна декларация 
9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси 
10. Служебна бележка за МПС 
11. Удостоверение за платен данък върху превозните средства 
12. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 
13. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина. 

Чл. 37а. За извършени услуги, свързани с управление на общинската собственост, се 
заплащат такси в размера, определен в Приложение № 2 към Наредбата, за: 

1. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти; 
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2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 
възстановяване на собствеността върху недвижими имоти; 

3. Издаване на удостоверение, относно отчуждаване на имот; 
4. Издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост 
5. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи 

относно общинска собственост 
6. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на 

удостоверение; 
7. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка; 
8. За издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти - за съдилища, 

нотариуси, юридически и физически лица. 
 

Раздел  VІI 
Такса за притежаване на куче 

 
Чл. 38. (1) Всеки собственик на куче, с постоянен адрес /седалище на територията на 
общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче. 
(2) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 
декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 
(3) Освобождават се от такса собствениците на: 

1. Кучета на инвалиди; 
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. Кучета, използвани за опитни цели; 
4. Кучета, използвани от Български червен кръст 
5. Кастрирани кучета; 

Чл. 39. Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет. 
Чл. 40. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 
едномесечен срок от придобиване на кучето, когато 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 месеца на 
придобиването. 
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на безстопанствените кучета. 
Чл. 41. Таксата се събира от общинска администрация Георги Дамяново. 
 

Раздел  VІII 
Такси за ползване на лечебни растения 

 
Чл. 42. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни         обекти,  
собственост на община Георги Дамяново  се заплащат такси в размер определен 
съгласно чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения, както следва: 

І. Билки в сурово състояние                                                                                                 
1. Грудки, корени, коренища: Такса 

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода 
горска 

 
          0,09 лв./кг 

-  кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика 0,07 лв./кг 
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка    0,02 лв./кг 
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка 0,01 лв./кг 
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- други 0,07 лв./кг 
2. Листа  

- мечо грозде 0,08 лв./кг 
- боровинка червена и черна, лудо биле  0,04 лв./кг 
- бръшлян, чобанка  0,03 лв./кг 
- глог, живовляк, леска, липа,люляк, оман чер,    
  ягода горска  

0,02 лв./кг 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел  0,01 лв./кг 
- други 0,03 лв./кг 

3. Стръкове  
- блатно кокиче  0,10 лв./кг 
- горицвет, лазаркиня                                                       0,08 лв./кг 
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен 
исоп, прозориче жълто, шапиче 

 
0,05 лв./кг 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, 
чубрица планинска 

 
0,04 лв./кг 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 
мащерка, очанка, риган обикновен 

 
0,03 лв./кг 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача 
трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче 
червено, пчелник, равнец бял 

 
 
 

0,02 лв./кг 
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско 
мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, 
росопас, теменуга трицветна, хвощ 

 
 

0,01 лв./кг 
- други 0,03 лв./кг 

4. Цветове  
- липа 0,10 лв./кг 
- божур, иглика 0,05 лв./кг 
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник 
блатен 

 
0,03 лв./кг 

- акация бяла, бъз 0,02 лв./кг 
- вратига, глог, равнец бял 0,01 лв./кг 
- други 0,03 лв./кг 

5. Плодове  
- боровинка червена и черна, хвойна червена 0,15 лв./кг 
- хвойна сибирска  0,10 лв./кг 
- кисел трън, къпина, малина 0,04 лв./кг 
- бъз, глог, конски кестен, киселица 0,02 лв./кг 
- бъзак, трънка 0,01 лв./кг 
- други 0,03 лв./кг 

6. Семена  
- есенен минзухар 0,15 лв./кг 
- други 0,08 лв./кг 

7. Пъпки  
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- странични борови връхчета 0,15 лв./кг 
- бяла бреза, черна топола 0,10 лв./кг 
- други 0,08 лв./кг 

8. Кори  
- мъждрян, ясен 0,20 лв./кг 
- зърнастец, кисел трън, леска 0,10 лв./кг 
- върба 0,05 лв./кг 
- дъб 0,03 лв./кг 
- бреза 0,02 лв./кг 
- други 0,03 лв./кг 

9. Лишеи  
- исландски 0,10 лв./кг 

10. Водорасли 0,30 лв./кг 
ІІ. Генетичен материал за култивирано отглеждане, 

включително при лабораторни условия, за създаване 
на колекции или за възстановяване на други места в 
природата 

 

1. От защитени лечебни растения  
- плодове 20,00 лв./100 гр. 
- семена 50,00 лв./100 гр. 
- резници   2,00 лв./брой 

2. От лечебни растения под специален режим на опазване и 
ползване 

 

- луковици, грудки, коренища   1,00 лв./брой 
- плодове   5,00 лв./100 гр. 
- семена 10,00 лв./100 гр. 
- резници   0,50 лв./брой 

3.  От други лечебни растения  
- луковици, грудки, коренища от всички видове, с 
изключение на описаните 

 
0,10 лв./брой 

- лук /всички видове/, перуника /всички видове/ 0,20 лв./брой 
- ботурче есенно /есенна циклама/ 1,00 лв./брой 
- плодове 2,00 лв./100 гр. 
- семена 5,00 лв./100 гр. 
- резници 0,10 лв./брой 

 
 

Г л а в а   т р е т а 
 

ЦЕНИ  НА  НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
Чл. 43. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със 
закон, се определя цена с тази Наредба. 
Чл. 44. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени 
от общината по предоставяне на услугите съобразно Методиката за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от ЗОАРАКСД. Пълните разходи 
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включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. 
Те включват и съответен дял от: 

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

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително 
разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на 
сгради и оборудване; 

в/ разходи за управление и контрол; 
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 

определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за 
оценка на влиянието върху околната среда; 

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от 
съществуващата система за отчетност. 
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 
постъпват в бюджета на общината. 
Чл. 45. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 
2. бърза; 
3. експресна. 

(2) Сроковете за извършване на услугите са конкретизирани в Приложение № 1 и 
Приложение № 2  към настоящата наредба за всеки вид услуга поотделно. 
(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. 
Чл. 46. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне 
на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 
Чл. 47. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на 
Кмета на общината. 
Чл. 48. При неспазване на сроковете по чл. 44, ал. 2, размерът на цената на услугата се 
намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто 
от пълния й размер. 
Чл. 49. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината 
възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото 
не се ползва. 
Чл. 50. Общинският съвет определя услугите, предоставяни от Община Георги 
Дамяново и цените за тях, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2  и  
Приложение № 3. 
Чл. 51. При предоставяне на услугите от Общинска администрация Георги Дамяново 
са приложими одобрените с Постановление № 172 от 11 юли 2019 г. за изменение и 
допълнение на Наредбата за административното обслужване, унифицирани образци и 
документи. 

 
 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а  
 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл. 52. (1) При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически лица се налага 
глоба в размер – от 100 до 500 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – 
имуществена санкция в размер – от 200 до 1000 лв. 
(2) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 
освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 
едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 
(3) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по тази 
Наредба.  
Чл. 53. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 
определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 
Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.  
Чл. 54. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания.  
(2) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, 
издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината. 
(3) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, 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. 
(4) 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. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:  

"Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на 
хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. 
обществени сгради. Към тях  се приравняват и отпадъците от търговските обекти, 
занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат 
характер на опасни отпадъци и в  същото време тяхното количество или състав няма да 
попречи на  третирането им съвместно с битовите. Не са битови отпадъци 
производствените отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците. 

2. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, контейнер тип бобър, кошчета 
на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови 
чували за разделно събиране. 

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

4. "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или 
обезценената/преоценената стойност на актива,  когато е извършена оценка след 
първоначалното му счетоводно завеждане. 
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5. "Незастроен нежилищен имот" е поземлен имот, върху който не е реализиран 
строеж по смисъла на Закона за устройство на територията. 

6. "Обезвреждане на битови отпадъци" по смисъла на тази  наредба включва 
дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от 
мястото на образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и 
 други (включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците. 

7. “Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие деца, които не са в 
брак. 

8. “Деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите, 
на които е починал. 

9. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният 
ползвател не може да бъде определен. 

10. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят 
публични услуги по смисъла на Закона за  местните данъци и такси. 

11. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на: 
а/ добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 
90 на сто с определена чужда помощ; 
б/ сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават 
като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес; 
в/ помощите, определени с акт на Министерския съвет; 
г/ даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на 
заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване; 
д/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на 
Министерския съвет. 
е/ еднократни компенсации към пенсиите или извънредни пенсии; 
ж/ допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършили  75 и 80 

годишна възраст; 
з/ добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и  гражданска 

реабилитация на репресирани лица; 
и/месечни добавки и целеви помощи за социална интеграция, получавани по 

Закона за интеграция на хората с увреждания. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 
Кмета на общината или определени от него лица. 
§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 
завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок. 
§ 4. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и 
влиза в сила 7 дни след разгласяването й по приетия от Общински съвет начин. 
§ 5. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската 
администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет. 
§ 6. Услугите, предмет на настоящата Наредба, се предоставят от общинската  и 
кметските администрации по компетентност. Заплащането на местните такси и цени на 
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услуги се извършва в община Георги Дамяново  и кметствата към нея в сроковете и по 
реда на тази Наредба. 
§ 7. Настоящата наредба отменя Наредбата на общинския съвет за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги /приета с Решение № 32 от 
Протокол № 5/18.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 51 от Протокол № 7/07.03.2008 
г.,  с Решение  № 133 от Протокол № 13/28.10.2008 г., с Решение № 155/Протокол № 
16/21.01.2009 г., с Решение № 171/Протокол № 17/24.02.2009 г.,   с Решение № 259 от 
Протокол № 25/21.12.2009 г., с Решение № 288 от Протокол № 28/14.04.2010 г.,  с 
Решение № 322 от Протокол № 30/01.07.2010 г., Решение № 401 от Протокол № 
36/27.01.2011 г., Решение № 59 от Протокол № 9/25.04.2012 г., Решение № 97 от 
Протокол № 10/26.06.2012 г., с Решение № 299 и Решение № 300/Протокол № 
26/21.11.2013 г., с Решение № 329 от Протокол № 27/19.12.2013 г., с Решение № 358 от 
Протокол № 30/13.02.2014 г., с Решение № 393 от Протокол № 31/04.04.2014 г., с 
Решение № 36 от Протокол № 5/28.01.2016 г., с Решение № 119 и Решение № 120 от 
Протокол № 14/30.08.2016 г., с Решение № 221 от Протокол № 27/19.09.2017 г. на 
Общински съвет Георги Дамяново. 
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