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Н А Р Е Д Б А 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на Община Калояново 
 

/приета с Решение № 236, взето с Протокол № 29 от 19.12.2013 г., 

изм.с Решение № 307,прието с Протокол № 37/28.08.2014 г., изм.с 

Решение 344,прието с Протокол № 43/29.01.2015 г./ изм.с 

Решение 355,прието с Протокол № 45/26.03.2015 г./, 

/изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г., изм.с Решение № 180, прието 

с Протокол № 24/25.05.2017 г./  

 

 

Г л а в а   п ъ р в а 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни на физически 

и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 

Калояново. 

Чл.2.(1)На територията на община Калояново  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, специализирани и институции за 

предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги, 

4.за технически услуги;  

5.за административни услуги;  

6. за притежаване на куче;  

7. други местни такси, определени със закон; 

(2) На територията на общината се събират приходи от услуги и права, с изключение на 

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

(3) Не се определят и събират цени на услуги и права за общински услуги за всеобщо 

ползване.  

 

Р А З Д Е Л І 

Определяне на размера на общинските такси и услуги 

 

http://www.kaloianovo.org/


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

български лева. Местните такси са прости и пропорционални на извършените разходи за 

тяхното изпълнение и се заплащат  по банков път, в брой в касата на общината или с 

общински таксови марки.  

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

едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен 

акт е предвидено друго. 

Чл.4.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на 

следните принципи: 1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата;  

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

качество; 

 3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;  

4.ефективно разпределение на общинските ресурси.  

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

отделна такса за всяка от дейностите.  

Чл.5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга 

включват:  

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

здравни, пенсионни и осигурителни вноски/; 

 2.Материални, 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 предоставянето на определена услуга, когато общинския 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 таксите да е за сметка на 

държавните приходи /споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и 

други трансфери от републиканския бюджет/.  

Чл.7. Лицата не ползващи услугата през съответната година или определен период 

от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.  

Чл.8. Общинският съвет, с приемането на бюджета на общината, може да 

освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни 

такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи. 

(2) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета. 

Чл.9. В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва и от други субекти 

при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и 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) Службите и лицата, които събират таксите и приходите от предоставени услуги, се 

определят с тази Наредба.  



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

(4) Местните такси се събират от общинската администрация.  

 

Р А З Д Е Л  І І 

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата 

 

Чл.11. Промяна на размера на местните такси и цени на услугите и правата се 

извършва с решение на общинския съвет, когато нормативен акт не определя друго. 

Чл.12.(1)Кметът на общината внася в Общински съвет анализ на съответните такси 

и цени на услуги и права  не по- малко от веднъж годишно и/или при промяна размера им. 

     (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 и правата 

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

завещания 

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; 4.използваната информация за въвеждането 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 и права.  

 

Р А З Д Е Л  І І I 

 

Видове услуги според  продължителността  на извършването им 

Чл.14.(1) Услугите, предоставяни от общинската администрация могат да бъдат:  

      1.обикновена 

      2.бърза 

      3.експресна  

(2)Сроковете за извършване на услугите са:  

1.обикновена – в рамките на 7 работни дни 

2.бърза – в рамките на 3 работни дни  

3.експресна – в рамките на един работен ден,  

освен ако в нормативен акт не е определен друг срок. 

(3) Сроковете на извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на  всички 

необходими документи за извършването  й  и заплащане на цената на съответния вид 

услуга.  

- Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната  банкова сметка.  

- Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – 100 % (т.е. в двоен размер). 

 

Г л а в а  в т о р а 

 

Местни такси 

 

РАЗДЕЛ І 

Такса за битови отпадъци 

 



Чл.15. (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 в други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване.  

(2) Конкретните граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 17, както и 

честотата на сметоизвозване се обявяват със Заповед на Кмета на община Калояново. 

Заповедта се обявява публично до 30-и октомври на предходната година.  

(3)За имотите, 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/или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.  

Чл.16. Таксата се заплаща от: 1.собственика на имота; 2.ползвателя – при учредено 

вещно право на ползване;3.концесионера - при предоставяне на особено право на ползване 

– концесия. 4. За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, 

на което имотът е предоставен за управление.  

 

Чл. 17. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за:  

            1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

               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 на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците. 

               4. поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Чл. 18. (1) Размерът на таксите се определя  в левове според количеството на 

битовите отпадъци.                        

             (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, 

размерът на таксата се определя в левове:          

              1. за жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 

пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

              2. за  нежилищни имоти на предприятия –   според количеството на битовите 

отпадъци, а когато не може да се определи количеството на битовите  отпадъци, размерът 

на таксата се определя п като промил от по-високата ставка между данъчната оценка на 

имота и отчетната стойност на тези имоти.                      

(3)  При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите 

отпадъци се включват разходите по чл.17, т.1, 2 и 3. 

(4) Таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места се определя в левове пропорционално (промил) върху данъчната оценка 

на имотите на гражданите, съответно отчетната стойност на имотите на предприятията. 



(5) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, данъчно 

задължените лица подават  декларация Приложение № 4 от Наредбата в Центъра за услуги 

и информация на гражданите в община Калояново до 31 декември на предходната година.  

-  За придобитите през годината нежилищни имоти на предприятия, декларацията се 

подава в двумесечен срок от датата на придобиването.  

 (6)  В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за извозване на битови 

отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно, обявената от Общинската 

администрация честота на извозване на ТБО. 

(7) Когато лицето не е подало декларацията в срок, декларирало е по-малко от 

необходимия му брой от съответния вид съдове за ТБО или не изхвърля битовите 

отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса 

пропорционално(промил)  върху данъчната оценка. От размера на дължимата годишна 

такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно 

сроковете за плащане. 

(8) За общински или държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се 

заплаща от общината, съответно Държавата за сметка на наемателя, съответно на 

ползвателя. 

(9) Общински съвет определя такса за битови отпадъци до 31 декември на предходната 

година. Когато общинският съвет не е взел решение, с което да определя размерът на 

таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната 

стойност от предходната година. 

  Чл. 19.  (1)   Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от  1 март 

до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима. 

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

Чл. 20.  (1) За  новопридобити  имоти  таксата  се  дължи от началото на месеца, 

следващ месеца на придобиване на имота.  

 (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата,таксата се 

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

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца,през който 

е преустановено ползването.  

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи 

по чл.17, т.1 и т.2.  

(5)  Такса не се събира за имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно 

задълженото лице е подало декларация Приложение №2  за юридически  и  физическите 

лица към настоящата Наредба в Информационния център на община Калояново до 31 

декември на предходната година, подписана от всички данъчно задължени лица за имота.  

(6) След приемане на декларацията  по ал.5,  общинска администрация съвместно с кмета 

на населеното място по местонахождението на имота, изразяват становище дали са налице 

основанията за освобождаване от услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” и ги 

предават в Звено “Приходи” на община Калояново за обработка на декларацията. 

Съдържанието на становището се съобщава на данъчно задълженото лице в съобщението 

по чл.28 от ДОПК за дължими данъци и такси. 

(7) Не се извършва освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване по   чл. 17, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик или 

ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през 

декларирания период или част от него в имота се извършват строителни или 

довършителни дейности.  



  Чл. 21. (1)Освобождават се от такса битови отпадъци молитвените домове, храмове 

и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани 

вероизповедания в страната и с 50 % от таксата недвижимите имоти към молитвените 

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

регистрирани вероизповедания в страната, намиращи се на територията на община 

Калояново 

/2/ Освобождават се с 50 % от такса битови отпадъци (учебните и детските заведения, 

намиращи се на територията на  община Калояново.   

(3) Промяната по ал.2 влиза в сила от 01.01.2014 година.  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 

 

Чл.22.(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 услугата в 

зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.  

(3) Територията на с.Калояново и селищата от общината се разделя на зони Зоните по ал.1 

се определят от Общинския съвет.  

(4) Таксите се определят на квадратен метър:  

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

на открито  

 I зона - за с. Калояново. 

- на ден  1,00 лв.  

- на месец  15,00 лв.  

II зона - за с. Д. поле, Р. Конаре., Житница, Дуванлии. 

- на ден  0,80 лв.  

- на месец  12,00 лв.  

III зона -за останалите населени места  

- на ден  0,60 лв.  

- на месец  8,00 лв.  

2.За разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на кв.м.:  

- на ден  0,40 лв.  

- на месец  6,00 лв.  

3.За ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници, за 

продажба на стока се събира такса на кв.м.:  

- на ден  1,50 лв.  

4.За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, цирк, моторни 

люлки и други се събира такса на кв.м.:  

- на ден  1,00 лв.  

 

5.За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за 

разполагане на строителни материали - такса на кв.м. за месец или част от месеца  

0,40 

лв.  

(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, до 25-то число 

на текущия месец. 

(7)  При прекратяване на ползването на площите по ал.1,  на лицата не се връща 

заплатената такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешение 

за ползване.  

(8) При увеличаване на размера на ползваната площ се плаща допълнителна такса според 

зоната,  а при намаляване на ползваната  площ , платената в повече такса се приспада.   

 

Чл.23. За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя, 

както следва:  

 

(1) За селскостопанска продукция: - на кв.м. на ден  1,00 лв.  

- на кв.м. на месец  6,00 лв.  

- за продажба с кола, впрегната с добитък – на ден  2,00 лв.  

- за продажба с лек автомобил – на ден  3,00 лв.  

- за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден  6,00 лв.  

(2) За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки:  

- на кв.м. на ден  2,00 лв.  

- на кв.м. на месец  10,00 лв.  

- за продажба с кола, впрегната с добитък – на ден  3,00 лв.  

- за продажба с лек автомобил – на ден  5,00 лв.  

- за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден  10,00 лв.  

Чл.24.  За ползване на вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на 

общински терен таксата се определя, както следва: 

 -  Без ползване на ел.енергия от Община Калояново   –  10 лв. на месец 

 -  С ползване на ел. енергия от Община Калояново.     –  30 лв.  на месец 

Чл.25. За ползване на общински терени на временно разположени метални, дървени 

или бетонови гаражни клетки за съхранение на автомобили на физически и юридически 

лица    – 15, 00 лв. на клетка на месец 

Чл.26. За ползване на терени публична общинска собственост  за паркоместа, с 

площ до 15кв.м., пред офиси, търговски обекти, кантори банки и др. подобни – 30,00 лв. на 

месец за паркоместо 

Чл.27.  За  поставяне и ползване на  рекламно – информационни елементи ( РИЕ )   

се заплащат следните цени според  зоната, определена  в чл.22, ал.4, т.1, както следва:  

        1.  За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други с рекламна 

цел на обществени места 

                        І   зона    -   за един ден  на лице  – 3,00 лева 

                        ІІ  зона    -   за един ден  на лице  – 2,00 лева 

                        ІІІ зона    -   за един ден  на лице  – 1,00 лев  

       2. За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел – 20.00 лева на ден 

       3.  За провеждане на рекламно шествие   -  30, 00 лева на ден 

       4. За използване на маси, от които се раздават рекламни материали, според зоната, 

определена  в чл.22, ал.4, т.1, както следва:  

                        І   зона                                                                    – 10, 00 лева  на ден 



                        ІІ  зона                                                                      – 5, 00 лева  на ден 

                        ІІІ зона                                                                      – 3, 00 лева  на ден  

        5. За реклама върху трансперантни ленти, върху табла на стойки или върху табла на 

огради, стени, калкани и други  според  зоната, определена  в чл.22, ал.4, т.1, както следва:  

                        І   зона                                        – 4, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІ  зона                                        – 3, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІІ зона                                        – 2, 00 лева  на кв. метър  на месец         

        6.  За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други, на стени, огради, 

покриви, калкани и др., според зоната, определена  в чл.22, ал.4, т.1, както следва: 

                        І   зона                                        – 4, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІ  зона                                        – 3, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІІ зона                                        – 2, 00 лева  на кв. метър  на месец         

        7. За свободно стоящи витрини с рекламна цел според зоната, определена  в чл.22, 

ал.4, т.1, както следва:  

                        І   зона                                        – 4, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІ  зона                                        – 3, 00 лева  на кв. метър  на месец 

                        ІІІ зона                                        – 2, 00 лев    на кв. метър  на месец         

        8. За лампа, прожектор и други за осветление на реклама според зоната, определена  в 

чл.22, ал.4, т.1, както след 

                        І   зона                                                              – 4, 00 лева  на   година 

                        ІІ  зона                                                              – 3, 00 лева  на   година 

                        ІІІ зона                                                              – 2, 00 лева  на   година         

         9.  За високоговорител на павилиони, подвижни маси и други с рекламна цел според 

зоната, определена  в чл.22, ал.4, т.1, както следва:  

                        І   зона                                                                    – 10, 00 лева  на ден 

                        ІІ  зона                                                                      – 7, 00 лева  на ден 

                        ІІІ зона                                                                      – 4, 00 лева  на ден      

   

        10. За реклама на електронно табло – LED дисплей 

                                        Видеоклип     ( 14 излъчвания на ден )     

                       1  –    7 дни                                                                         8,40 лв. на ден  

                       8 –   30 дни                                                                         6,00 лв. на ден  

                     30 –   60 дни                                                                         3,60 лв. на ден 

                      над   60 дни                                                                         2,40 лв. на ден 

 

                                       Обяви и съобщения   ( 14 излъчвания на ден )     

                       1  –    7 дни                                                                         4,80 лв. на ден  

                       8 –   14 дни                                                                         3,60 лв. на ден  

                     15 –   30 дни                                                                         2,40 лв. на ден 

                      над   30 дни                                                                         1,20 лв. на ден 

 

                                    Срок: 

                       1  –    7 дни                                                                       10,80 лв. на ден  

                       8 –   14 дни                                                                         8,40 лв. на ден  

                     15 –   30 дни                                                                         6,00 лв. на ден 

                      над   30 дни                                                                         3,60 лв. на ден 

 



 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги и други общински социални услуги 

 

Чл.28. (1) За ползване на детски градини и ясли, родителите или настойниците 

дължат месечни такси в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/ 

2) Таксата се заплаща в размер на 50% от размера по ал.1, за следните случаи:  

А) За деца с един родител; 

 Б)За деца с двама родители, единият който е в неизвестност, удостоверено от кмета на 

съответното населено място;  

В) За деца на родители - редовни студенти;  

Г) За деца на родители-инвалиди І-ва или ІІ-ра група;  

Д) За трето и следващо дете в семейството;  

Е) За второто дете, когато две от децата от едно семейство са приети в едно или в различни 

детски заведения, вкл. близнаци.  

3)Не се заплаща такса по чл.28, ал.1  за: 

     1. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 

загинали при изпълнение на служебен дълг; 

     2. децата с намалена възможност за социална адаптация 50% и над 50 %, удостоверено с 

медицински документ; 

 4) За по-тежки случаи, непредвидени в ал.2 и ал.3 – такса не се заплаща  или се заплаща в 

намален размер, определен с  решение на Общински съвет за всеки конкретен случай. 

Чл.29.(1)Лицето, ползващо услугите на Дом за възрастни с деменция с.Горна 

Махала заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.  

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни 

разходи, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 

канализация и битови отпадъци.Месечните разходи се намаляват с даренията и 

завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително и 

случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.  

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.  

Чл.30.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице: 1. Лицата, 

потребители на социални услуги в домашна среда, заплащат диференцирани такси за 1 час, 

според границите, в които попада личният доход съгласно Приложение 2. Приложение № 

2 «Размер на таксите при предоставяне на социални услуги в домашна среда, както следва:  

Потребители, чийто доход е равен или 

по-нисък от:  

Коефициент  Диференцирана ставка за 

потребителска такса  

1. Гарантирания минимален доход 

(ГМД) (до 65лв.)  

1.0  0.17 лв./час  

2. Двукратния размер на ГМД (65.01-

130лв.)  

1.1  0.19 лв./час  



3. Трикратния размер на ГМД (130.01-

195лв.)  

1.3  0.22 лв./час  

4. Четирикратния размер на ГМД 

(195.01-260лв.)  

1.5  0.26 лв./час  

5. Петкратния размер на ГМД (260.01-

325лв.)  

1.8  0.31 лв./час  

6. Шесткратния размер на ГМД 

(325.01-390лв.)  

2.0  0.34 лв./час  

7. Над 390.01лв.              1.70 лв./час  

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, 

хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и 

топлинна енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от 

местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на 

спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.  

(4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.  

(5)Ветераните от войната заплащат половината от дължимата им такса, но не повече от 30 

% от личния им доход, съгласно чл.16, ал.2 от ППЗВВ.  

Чл.30а.(1) Лицата, ползващи услугите на „Дневен център за възрастни хора” 

с.Долна Махала .заплащат месечна такса, в размер на 8,00 лв. и стойността на храната.  

(2) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.  

Чл.31. Таксите по чл.28 се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ 

месеца, за който се дължат, а таксите по чл.29, чл.30 и чл.30а се внасят до 25-то число на 

месеца, следващ месеца, за който се дължат.  

 

РАЗДЕЛ ІV 

Такси за технически услуги 

 

Чл.32. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от 

общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното устройство, архитектурата, 

строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.  

Чл.33. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите 

лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.  

Чл.34.Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 

органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

 Чл.35. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:  

1.  За издаване на скица за недвижим имот  5,00 лв.  

2.  За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване  10,00 лв.  

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

4.  За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройството 

на територията  

20,00 лв.  

6.  За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и на 

документацията към тях  

2,00 

лв/стр. 



7.  За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за 

търговия – маси, павилиони, кабини и други  

25,00 лв.  

8.  За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство 

на съществуващи сгради и помещения в тях. 

15,00 лв.  

9. За презаверяване настроителнораззрешение 10.00 лв. 

 

10. За преиздаване, вкл. издаване на дубликат или презаверяване на други 

документи по Закона за устройство на територията 

10,00 лв. 

 

Чл.36.(1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг 

нормативен акт, е не повече от 30 дни. 

 (2) При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на 

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

3) За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се заплаща в определения размер +50%, 

а за експресна – до 24 часа – се заплаща в двоен размер.  

Чл. 37.  Не се заплаща такса за технически услуги при:  

        1. попълване или поправка на одобрен кадастрален план;         

        2. вписване в регистъра на протоколи за строителна площадка и строителна линия и 

ниво;                                                                                               

        3  провеждане на процедура за премахване на строежи, които са негодни за ползване, 

застрашени са от самосрутване или са вредни в санитарно-хигиенно отношение ;                                                                                                      

        4. изпращане на обжалвани преписки в съда и Дирекция за национален строителен 

контрол  (ДНСК ) и  Регионална дирекция за национален строителен контрол  ( РДНСК ) ;                                                                                     

        5. становище на комисия по чл.195 от Закона за устройство на територията;                                                                                                                     

        6.  процедиране на преписки по чл.195 от Закона за устройство на територията  ( 

заповед и наказателно постановление );     

        7.  становище на комисия по чл.201 и чл.203 от Закона за устройство на територията;                                                                                                            

        8. 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; 

        9. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото 

положение на недвижими имоти; 

      10. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване 

      11. Издаване  на  обходен лист за прокопаване на  улични и тротоарни настилки. 

    

 

РАЗДЕЛ V 

Такси за административни услуги 
Чл.38.(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:  

                       

Обикновена/Бърза/Експресна 



1.  За издаване на удостоверение за наследници  2,00лв./3.00лв/  4,00 лв.    

2.  За издаване на удостоверение за идентичност на имена  2,00лв./3.00лв/  4,00 лв.  

3.  3а издаване на удостоверение, че не е съставен акт за 

раждане или акт за смърт  

2,00 лв/3.00лв/  4,00 лв.  

4.  За издаване на дубликати на удостоверение за раждане 

или за граждански брак, както и за повторно издаване 

на препис-извлечение от акт за смърт  

2,00лв/3.00лв/  4,00 лв.  

5.  За издаване на удостоверение за семейно положение  2,00 лв/3.00лв/  4,00 лв.  

6.  За издаване на удостоверение за родствени връзки  2,00лв/3.00лв/  4,00 лв.  

7.  За адресна регистрация и/или издаване на 

удостоверения за постоянен или настоящ адрес  

2,00лв./3.00лв/  4,00 лв.  

8.  За заверка на покана-декларация за посещение на 

чужденец в Република България  

10,00лв/15.00лв/  20,00 лв.  

9.  За заверка на покана-декларация за частно посещение в 

Република България на лице живеещо в чужбина, на 

което родителите или един от тях са от българска 

народност  

5,00лв/7.50лв/  10,00 лв.  

10.  За легализация на документи по гражданското 

състояние за чужбина  

5,00лв/7.50лв/  10,00 лв.  

11.  За всички други видове удостоверения по искане на 

граждани  

2,00лв/3.00лв/  4,00 лв.  

12.  За преписи от документи  3,00лв/4.50.лв/  6,00 лв.  

(2)/изм.с Решение № 180, прието с Протокол № 24/25.05.2017 г./За издаване на удостоверения 

и копия от дан.декларации от “Звено приходи” се заплащат следните такси:  

1./ изм.с Решение № 180, прието с Протокол № 24/25. 05. 

2017 г./За издаване на удостоверение за данъчна оценка - 

до 5 дни - до 3 дни - до 24 часа  

ФЛ 3,00 лв. 5,00 

лв. 10,00 лв.  

ЮЛ 5,00 лв. 

10,00 лв. 15,00 

лв.  

2. За издаване на удостоверение за декларирани данни  3,00 лв.  5,00 лв.  

3. 3а издаване на удостоверение за липса и наличие на 

задължения  

Безплатно.  Безплатно  

4.За издаване на удостоверение за платен данък  2,00 лв.  3,00 лв.  

5. За копие на ДД по чл.14,17, и 54 от ЗМДТ  5,00 лв.  5,00 лв.  

 

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

заплаща такса в размер на 2,50 лв. за обикновена услуга, 4.25 лв. – за бърза и 5.00 лв. – за 

експресна.  

Чл.40. Не подлежат на таксуване следните услуги:  

            1. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал; 

            2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен 

граждански брак – оригинал; 

            3. Съставяне на акт за смърт   и  издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за 

първи път; 

            4. Издаване на удостоверение за  учредено настойничество и  назначено попечителство; 

            5. Възстановяване и промяна на име по чл. 19 а от Закона за гражданската регистрация; 



            6. Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или 

административен ред; 

            7. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър; 

            8. Удостоверения и кореспонденция с институции  съгласно чл. 7 от Закона за 

гражданската регистрация; 

            9. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона 

за гражданската регистрация;; 

          10.Изискване за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”; 

          11.Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско 

гражданство с разрешено постоянно пребиваване със статут на бежанец; 

         12.Промяна на ЕГН на български гражданин 

         13.Издаване на удостоверение за наследствена пенсия. 

         14.Сигнали  и  предложения. 

 

Раздел VІ 

Такса за притежаване на куче 

 

Чл.41 (1) За притежаване на куче, собственикът заплаща годишна такса в размер на 

5.00 лева.  

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

ветеринарномедицинската дейност.  

Чл.41а В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в общината.  

Чл.42 (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.  

Раздел VІІ  

/нов, Решение № 307,приет с Протокол 37/28.08.2014 г./ 

 
Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска 

собственост 

 

 Чл. 42а. (1) Таксите за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни обекти общинска собственост, се събират съгласно Закона за 

лечебните растения в размери, определени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1;  

 (2)Таксите се заплащат от всички физически и юридически лица при подаване на 

заявлението за издаване на позволително.  

  (3) Срока за извършване на услугата е петдневен, освен когато за определянето на 

разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от 

постъпване на заявлението.  

 (4) Таксите се внасят в касата на Община Калояново и постъпват в приход на 

общинския бюджет.  



  Чл. 42б (1). Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от  

Началник отдел  “Разработване на проекти,екология,социални и стопански дейности” 

 

 

 

Раздел VІІІ  

Такса за промяна на предназначението на земеделска земя от общински поземлен 

фонд за неземеделски нужди 

/нов, Решение № 344,прието с Протокол 43/29.01.2015 г./. 

/изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г.  

 

 

 Чл.42в. (Отм. с Решение № 385 /19.02.2016 г. влезло в сила от 22.03.2016 г. по 

(АХД № 1031/2015 г. ХVІ състав на Административен съд Пловдив) 

 Чл.42.г (Отм. с Решение № 385 /19.02.2016 г. влезло в сила от 22.03.2016 г. по 

(АХД № 1031/2015 г. ХVІ състав на Административен съд Пловдив) 

 Чл.42.д. (Отм. с Решение № 385 /19.02.2016 г. влезло в сила от 22.03.2016 г. по 

(АХД № 1031/2015 г. ХVІ състав на Административен съд Пловдив) 

 

Чл.42е. /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / Размерът на 

таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от: 

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

категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи 

при промяна на тяхното предназначение(ДВ бр.90/1996г.). 

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

трасе на обекта; 

              3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, 

определен по Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България; 

              4. вида на обекта; 

              5. възможността за напояване. 

     Чл.42ж. (1) /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / 

Размерът на таксата се определя по формулата:  

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където 
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); 

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при 

неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;  

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; 

Кк - коефициентът за категория на населеното място; 

Кпол - коефициентът за поливност. 

         (2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на 

земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 

          1. за обектите по чл.42з и 42и: 



 а) при площ до 1 дка включително - 2,00; 

 б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00; 

 в) при площ от 5 до 10 дка включително - 4,00; 

 г) при площ над 10  - 5,00; 

          2. за обектите по чл. 42и независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00. 

          3. За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които 

предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик 

или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се 

определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на 

изработените за тях подробни устройствени планове. 

          4. Когато след промяна предназначението на земята се иска разширение 

върху допълнителна площ, коефициентът за площ по т. 1 се определя  като сума от 

площа на земята  с променено предназначение плюс допълнителната искана площ. 

 (3) Коефициентът за категория на населеното място се определя в зависимост от 

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

 

Групи по категория Вид на обекта 

 по чл.42з по чл.42и 

1 2 3 

1. За земи в землищата на населени места  от I, II 

и III категория 
13,00 1,20 

2. За земи в землищата на населени места от  

IV и V категория 
9,00 0,80 

3. За земи в землищата на населени места от  

VI,VII и VIII категория 
6,00 0,50 

 

 (4) За линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00. 

 (5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 

1,00. 

      

  Чл.42з. /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / Размерът на 

таксата се определя по реда на чл.42ж, като се ползва съответният коефициент в колона 

2 на таблицата към чл.42ж, ал.3, при промяна на предназначението на земеделската 

земя за изграждане на: 

 1. търговски обекти; 

 2. производствени обекти; 

 3. складови обекти; 

 4. административни обекти; 

 5. курортни обекти; 

 6. туристически и спортни обекти; 

 7. жилищни и вилни сгради или  паркинги и гаражи. 



 

      Чл.42и. /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / Размерът на 

таксата се определя по реда на чл.42ж, като се ползва съответният коефициент в колона 

3 на таблицата към чл. 42ж, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската 

земя за изграждане на: 

   1. здравни обекти; 

 2. обекти на науката, образованието и културата; 

 3. обекти на енергетиката и транспорта; 

 4. обекти със социално предназначение; 

 5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 

 6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; 

 7. обекти на отбраната и националната сигурност; 

 8.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на 

селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; 

стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за 

съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; 

 9. хидромелиоративна инфраструктура, кариери; 

         10. игрални полета на игрища за голф; 

           11.  обекти – държавна и общинска собственост; 

  

Чл.42й. (1) /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / Таксата 

се заплаща от собственика на земята или от инвеститора на обекта, който ще се строи в 

земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително 

Решение за промяна предназначението на земеделска земя от комисията по чл.17, ал.1 

от ЗОЗЗ. 

             (2)  Размерът на таксата по чл. 42й за всеки конкретен обект  се определя въз 

основа  на протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на 

комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

             (3)  Таксата се заплаща еднократно след връчване на протокола по предходната 

алинея. 

            (4) Не се заплаща такса по чл. 30,  ал. 1 и 2 от Закона за опазването на 

земеделските земи за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни 

видове; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени 

със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се 

иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на 

технологии и мероприятия по чл. 7, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз 

основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни 

проекти. 

    (5)  Не се заплаща такса по чл. 30,  ал. 1 и 2 от Закона за опазването на 

земеделските земи  от държавата и от общината, когато се променя предназначението 
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на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждането на 

обекти, публична държавна или публична общинска собственост. 

Чл.42к. /изм.с Решение № 90,прието с Протокол № 12/25.08.2016 г. / Исканията 

за заплащане на такса за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ, се 

отправят до Кмета на Общината и към тях се прилагат  следните документи. 

1.заверено копие от акта за категоризиране на земеделската земя от ОПФ при 

промяна нейното предназначение. 

2.заверено копие от ПУП или ПУП за ЧИ на ПУП, заедно с обяснителна записка. 

 3. заверено копие от удостоверението за характеристиките на поземления имот. 

 4.заверено копие от удостоверението за поливност на земеделската земя от  

ОПФ.  

 5.заверено копие от документа за собственост на земеделската земя или 

документа учредени вещни права или сервитути. 

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се 

определя от: 

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

изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на 

тяхното предназначение(ДВ бр.90/1996г.). 

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

трасе на обекта; 

              3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, 

определен по Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България; 

              4. вида на обекта; 

              5. възможността за напояване. 
    

Г л а в а   т р е т а 

 

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица 

 

Чл.43. За всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са 

регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.  

Чл.44. Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, 

направени от общината по предоставяне на услугите и правата.Пълните разходи 

включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и права от 

общината.Те включват и съответен дял от: а/ преките и непреките 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 и правата могат и да надвишават себестойността им. 

(3) Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и 

приходите от тях постъпват в бюджета на общината.  

Чл.45. (1)Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или 

предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.  

Чл.46. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед 

на кмета на общината.  

Чл.47. При неспазване на сроковете по чл.14,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 и размер.  

Чл.48. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината 

възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото 

не се ползва.  

Чл.49. Общинският съвет определя следните услуги, права и цените за тях, както 

следва:  
І. За други технически услуги, извън посочените в Раздел IV:  

1.  Участие в държавна приемателна 

комисия  

50,00 лв.  

2.  Одобряване на ПУП-предварителен 

проект  

10,00 лв./дка но не повече от 1000,00 лв.  

3.  Одобряване на ПУП-окончателен 

проект  

35,00 лв./дка но не повече от 5000,00 лева  

4.  Одобряване на РУП  35,00 лв./дка но не повече от 5000,00 лв.  

5.  Одобряване на Генерален план  35,00 лв/дка но не повече от 5000,00 лв.  

6.  Одобряване на инвестиционни 

проекти  

2 промила от проектната ст-ст,но не по-малко 

от 20,00 лв.  

  Проектната стойност се определя за различните видове строежи както следва:  

-за фамилни жилищни сгради - 300,00 лв./м2  

-за жилищни сгради с обществени заведения - 350,00 лв./м2  

-обекти с обществено и производствено предназначение - 400,00 лв./м2 ; 

преустройство на - 150,00 лв./ м2 съществуващи жилищни сгради; 

 преустройство на - 250,00 лв./ съществуващи производствени сгради и сгради с обществен 

характер  

 -полагане на кабел подземно и надземно – 400.00 лв/м 

- оптичен кабел - 400,00 лв./м  

- ажурна мрежа и колове - 150,00 лв./м  



- ажурна бет.цокъл и мрежа - 250,00 лв./м  

- плътна ограда - 400,00 лв./ м  

- преустройство на съществуващи сгради - 150,00 лв./ м2 

 

 

8.  (Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за 

строежи, изградени до 07.04.87 г.  

                                  

15,00 лв.  

 

  9.  Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/  15,00 лв.  

10.  Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и 

учебно заведение  

10,00 лв.  

11.  Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл.178, 

ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.2 от Наредба 6)  

30,00 лв.  

12.  Удостоверения за идентичност на поземлен имот  5,00 лв.  

13.  Издаване на разрешение за поставяне  15,00 лв.  

14.  Извършване на проверка на дадена линия, строителна линия и ниво  10,00 лв.  

15.  Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка  5,00 лв.  

16   Молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка  5,00 лв.  

17.  Становище на общинския експертен съвет  30,00 лв.  

18.  Удостоверение за въвеждане в експлоатация  

- за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м, както и за основните 

ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 

 -за жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ 

до 2000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и 

за основните ремонти и преустройствата им без промяна на 

предназначението 

 – за жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ 

над 2000 кв.м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и 

за основните ремонти и преустройствата им без промяна на 

предназначението 

 - за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 500 

кв.м, за строежи с производствено предназначение до 200 кв.м, както и 

за строежите извън тези по т.2 и 3 и за основните ремонти и 

преустройствата им  

- за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 

кв.м, за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м, както и 

за строежите извън тези по т.2 и 3 и за основните ремонти и 

преустройствата им  

 

- за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ  

 

100 лв. 

  

250 лв.  

 

 

 

500 лв.  

 

 

 

300 лв.  

 

 

 

500 лв.  



над 2000 до 5000 кв.м, 

 

- за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за 

строежите извън тези по т.2 и 3 и за основните ремонти и преустройствата 

им  

 

 

–за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в 

урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и 

реконструкции  

 

 

- за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън 

урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и 

реконструкции 

 - за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура  

750 лв.  

 

По 150 лв. 

На км,но не 

повече от 

3000 лв.  

 

по 250 лв. 

На км,но не 

повече от 

5000 лв. 

 

по 250 

лв.на 

подобект, 

но не 

повече от 

5000 лв.  

19.  (Разглеждане на инвестиционен проект на ЕСУТ и съставяне на 

оценка за съответствие, допълва се с текста : по чл.13 от ЗУТ  

20,0 % от 

такса за 

одобряване 

на 

инв.проект, 

но не по-

малко от 

50,00 лева  

20.  Удостоверение за законността и степента на завършеност на 

извършеното строителство 

20,00 лв.  

21.  Попълване на кадастрален план при новообразувани имоти при делба 

и при новопостроени сгради  

15,00 лв.  

22. Отразяване промяна на собствеността в регистър собственици  2,00 лв. 

23. Издаване на разрешение за Специално ползване на пътищата по 

чл.5,т.4 от Наредбата за Управление на общинските пътища в 

община Калояново   

30,00 лв. 

 



-С изключение на цените на услугите по т.1-т.7, т.17, т.18, т.19 и т.23, за извършването 

на останалите услуги се прилагат правилата на чл.14, ал.2 и ал. 3  от  настоящата 

наредба. 

 

ІІ. За други административни услуги, извън посочените в Раздел V: 

1.  Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, 

заповеди, актове и договори  

1,00 

лв./бр.  

2.  Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка  3,00 

лв./бр.  

3.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към  

общината. 

3,00 

лв./бр.  

 

  

4.  Копирни услуги за една страница -едностранно -двустранно  0,13 лв./бр. 0,15 

лв./бр.  

5.  Бланки /молба, заявление/  0,40 лв./бр.  

6.  Тръжни книжа: -за отдаване под наем -за продажба по ЗОС -

за възлагане на обществен превоз -процедури по ЗОП -други 

процедури  

По индивидуална 

фиксирана цена  

7.  Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, 

протоколи и други документи  

1,00 лв./бр.  

8.  Издаване на удостоверение за частна ветеринарномедицинска 

практика  

1,50 лв.  

9.  Регистрация на горска и земеделска техника  10,00 лв.  

10.  /изм.сРешение 355,прието с Протокол № 45/26.03.2015 г./  

Сключване на граждански брак:  

- в ритуална зала Калояново  

- изнесен ритуал  

 

 

70,00 лв.  

150,00 лв.  

11.  Други видове услуги  5,00 лв.  

12.  Маркиране и издаване на удостоверение за транспортиране 

на обла дървесина извън горския фонд –  

 – За извършване на услугите по т.1, т.2, т.3, т.8, т.11 се 

прилагат правилата на чл.14, ал.2 и ал.3 от настоящата 

наредба. 

0,50 лв./куб.м  

 
  

 

 

 

 



Г л а в а     ч е т в ъ р т а 

Административно-наказателни разпоредби 

 

Чл. 50. Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за 

лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на 

Гражданския процесуален кодекс.  

Чл.51. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 

намаляване или освобождаване от такса, цена на услуга или права, предоставяни от 

общината се наказва с глоба от 100 до 500 лева, съответно имуществена санкция  от 

200 до 1000 лева. 

Чл.51а. В случаите когато в имота, деклариран като неползван или 

новопостроен, след проверка на органите на общинската администрация се 

установи ползване на имота или откриване на партиди на имота във В и К , ЕVN и 

БТК мрежа или по друг начин се установят обстоятелства, водещи до намаляване 

или освобождаване от такса 

нарушителите се наказват с глоба от 50 - 200 лева, а юридически лица и еднолични 

търговци – с имуществени санкции от 100 – 500 лева 

Чл.52.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 

определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация.  

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.  

Чл.53.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:  

1. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и 

други 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.  

2. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на 

обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови 

чувалчета за разделно събиране.  

3. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които 

конкретният ползвател не може да бъде определен.  

4. “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 домове за социални грижи, получават като 

възнаграждение в трудовотерапевтичен процес; 

    в) помощите, определени с акт на Министерския съвет; 



     г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на 

заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване; 

  д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на  

Министерския съвет.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се 

осъществява от кмета на общината или определени от него длъжностни лица.  

§ 4 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и 

права, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.  

§ 5 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и 

такси и влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет, с изключение на 

чл.21, ал.2, която влиза в сила от 01.01.2014 г.  

§ 6 Приемането на тази Наредба отменя Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 255, 

Протокол № 32/06.03.2003 г. на общински съвет – Калояново 

§ 7 Другите общински такси, определени със закони, се събират от 

общинската администрация на база тарифи, определени от Министерски съвет.  
 

 

НОВИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

/ Решение № 180, прието с Протокол № 24/25.05.2017 г./ 

 

 § 1 В Глава първа, раздел V „ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ”  

чл.38, ал.2, т. 1 се изменя и допълва по следния начин: 

(2) За издаване на удостоверения и копия от дан.декларации от “Звено 

приходи” се заплащат следните такси: 

      

1. За издаване на удостоверение за данъчна ФЛ 3,00 лв. 5,00 ЮЛ 5,00 лв. 10,00  

оценка - до 5 дни - до 3 дни - до 24 часа лв. 10,00 лв.  лв. 15,00 лв.   

       

§ 2 В приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община 

Калояново“ 

Към чл.38. Такси за административни услуги 

Ал.2 За издаване на удостоверения и копия от    

 дан.декларация от „Звено приходи“ се    

 заплащат следните такси:    

  Физическо Юридическо 

  лице лице 

1. За издаване на удостоверение за данъчна 3,00лв.-5 дни 5,00лв.-5 дни 

 оценка- до 5 дни – до 3 дни – до 24 часа 5,00лв.-3 дни 10,00лв.-3дни 

  10,00лв.-24ч. 15,00лв.-24ч. 



     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ В  ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

 

 

 

 

 

Вид услуга 

  

Цена 

към 

Чл.22 

За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 

площади и улични платна 

  

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и 

други терени за търговска дейност на открито 

  

І-ва зона за с. Калояново   

 - на ден  1,00 лв. 

 - на месец   15,00 лв. 

ІІ-ра зона за с. Дълго поле, Р. Конаре, Житница, Дуванли   

 - на ден   0,80 лв. 

 - на месец  12,00 лв. 

ІІІ-та зона за останалите населени места   

 - на ден  0,60 лв. 

 - на месец  8,00 лв. 

2. За разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на кв.м.:   

 - на ден  0,40 лв. 

 - на месец  6,00 лв. 

3. За ползване на места върху които са организирани панаири, събори и 

празници, за продажба на стока се събира такса на кв.м.: 

  

 - на ден  1,50 лв. 

4. За ползване на места върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки и други се събира такса на кв.м.: 

  

 - на ден  1,00 лв. 

5. За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други общински терени за разполагане 

на строителни материали - такса на кв.м. за 

  

 



месец или част от месеца 0,40 лв. 

към 

Чл.23 

За ползване на пазари с цел търговия от производители 

таксата се определя, както следва:  

  

1. За селскостопанска продукция:   

 - на кв.м. на ден  1,00 лв. 

 - на кв.м. на месец  6,00 лв. 

 - за продажба с кола, впрегната с добитък – на 

ден 

 2,00 лв. 

2. - за продажба с лек автомобил – на ден  3,00 лв. 

 - за продажба с товарен автомобил  или ремарке 

– на ден 

 6,00 лв. 

3.  За ползване на пазари с цел търговия с 

промишлени стоки: 

  

 - на кв.м. на ден  2,00 лв. 

 - на кв.м. на месец  10,00 лв. 

 - за продажба с кола, впрегната с добитък – на 

ден 

 3,00 лв. 

 - за продажба с лек автомобил – на ден   5,00 лв. 

 - за продажба с товарен автомобил  или ремарке 

– на ден 

 10,00 лв. 

 

  Вид услуга  Цена 

към 

Чл.24 

За ползване на вендинг автомати, машини за 

играчки и игрални машини на общински 

терен: 

-Без ползване на ел.енергия от община 

Калояново 
-С ползане на ел.енергия от община Калояново 

-За ползване на общински терени на временно 

разположени метални, дървени или бетонови 

гражни клетки за съхранение на автомобили на 

физически и юридически лица 

-За ползване на терени публична общинска 

собственост за паркоместа,с площ до 15 кв.м 

пред офиси,търговски обекти,кантори,банки и 

др.подобни 

 

 

 

 

10,00 лв.на месец 

30,00 лв.на месец 

15,00 лв. на клетка  

на месец 

 

30,00 лв.на месец 

за паркоместо 



Към  

Чл.27 

 -За поставяне и ползване на рекламно – 

информационни елементи /РИЕ/ се заплащат 

следните цени според зоната,определена в 

чл.22,ал.4,т.1 както следва: 

1.За раздаване на листовки,проспекти,стокови 

мостри или проби и други с рекламна цел на 

обществени места 

- І-ва зона –за един ден на  лице 

- ІІ-ра зона –за един ден на  лице 

- ІІІ-та зона –за един ден на  лице 

2.За използване на автомобил с вискоговорител 

с рекламна цел -    20 лева на ден; 

3.За провеждане на рекламно шествие – 30 лв.на 

ден 

4.За използване на маси, от които се раздават 

рекламни материали, според зоната, определена 

в чл.22, ал.4,т.1, както следва:            

- І-ва зона  - 10,00 лева на ден 

- ІІ-ра зона –5,000 лева на ден 

- ІІІ-та зона –3,00 лева на ден 

5.За реклама върху трансперантни ленти, върху 

табла на стойки или върху табла на огради, 

стени, калкани и други според зоната, 

определена в чл.22, ал.4, т.1, както следва: 

- І-ва зона –4,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІ-ра зона –3,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІІ-та зона –2,00 лева на кв.м.на месец 

6.За светлинна реклама от неонови тръби, 

крушки и други, на стени, огради, покриви, 

калкани и др., според зоната, определена в чл.22, 

ал.4, т.1, както следва: 

- І-ва зона –4,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІ-ра зона –3,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІІ-та зона –2,00 лева на кв.м.на месец 

7.За свободно стоящи витрини с рекламна цел 

според зоната, определена в чл.22,ал.4, т.1, както 

  

 

 

 

 

3,00 лева 

2,00 лева 

1,00 лева 



следва: 

- І-ва зона –4,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІ-ра зона –3,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІІ-та зона –2,00 лева на кв.м.на месец 

8.За лампа,прожектор и други за осветление на 

реклама според зоната, определена в чл.22,ал.4, 

т.1 както следва: 

- І-ва зона –4,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІ-ра зона –3,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІІ-та зона –2,00 лева на кв.м.на месец 

9.За вискоговорител на павилиони, подвижни 

маси и други с рекламна цел според зоната, 

определена в чл.22, ал.4, т.1, както следва: 

- І-ва зона –10,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІ-ра зона –7,00 лева на кв.м.на месец 

- ІІІ-та зона –4,00 лева на кв.м.на месец 

10.За реклама на електронно табло-LEDдисплей           

Видеоклим /14 излъчвания на ден/ 

1 – 7 дни – 8,40 лева на ден 

8 – 30 дни – 6,00 лева на ден 

30 – 60 дни – 3,60 лева на ден 

Над – 60 дни – 2,40 лева на ден 

     Обяви и съобщения/14 излъчвания на ден/ 

1 – 7 дни – 4,80 лева на ден 

8 – 14 дни – 3,60 лева на ден 

15 – 30 дни – 2,40 лева на ден 

Над – 30 дни – 1,20 лева на ден 

    СРОК: 

1 – 7 дни – 10,80 лева на ден 

8 – 14 дни – 8,40 лева на ден 

15 – 30 дни – 6,00 лева на ден 

Над – 30 дни – 3,60 лева на ден                                         



 

 Вид услуга Цена 

Към чл.28 Такси за детски ясли, детски градини, 

домове за социални грижи и социални 

услуги 

 

Ал.1 За ползване на детски градини и ясли 40,00 лева 

Ал.2 Таксата се заплаща за следните случаи: 

А) За деца с един родител;  

Б) За деца с двама родители, единият който 

е в неизвестност, удостоверено от кмета на 

съответното населено място;  

В) За деца на родители- редовни студенти;  

 Г) За деца на родители-инвалиди І-ва или 

ІІ-ра група;  

Д) За трето и следващо дете в семейството;  

Ж) За второто дете, когато две от децата от 

едно семейство са приети в едно или в 

различни детски заведения, вкл. близнаци 

20,00 лева 

Към чл.35 Технически услуги Цена 

 1.За издаване на скица на недвижим имот 5,00 лева 

 2.За издаване на скица за недвижим имот с 

указан начин на застрояване 

10,00 лева 

 3.За презаверяване на скици, от издаването 

на които са изтекли 6 месеца 

3,00 лева 

 4.За издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по устройството на 

територията 

20,00 лева 

 5. За заверяване на преписи от документи и 

на копия от планове и на документацията 

към тях 

2,00 лв./страница 

 6. За издаване на разрешение за поставяне на 

временни съоръжения за търговия – маси, 

павилиони, кабини и други 

25,00 лева 

 7. За издаване на разрешение за строеж, 

основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях 

15,00 лева 

 8. За презаверяване на строително 

разрешение 

10,00 лева 

 9. За преиздаване, вкл. издаване на дубликат 

или презаверяване на други документи по 

Закона за устройство на територията 

10,00 лева 

Към чл.38 Такси за административни услуги  

Ал.1. За извършени услиги по гражданско 

състояние – 3 дни 

Обикнов.          Експресна: 

1. За издаване на удостоверение за наследници 3,00 лева 4,00 лева 

2. За издаване на удостоверение за 

идентичност на иемана 

3,00 лева 4,00 лева 

3. 3а издаване на удостоверение, че не е 

съставен акт за раждане или акт за смърт 

3,00 лева 4,00 лева 

4. За издаване на дубликати на удостоверение 

за раждане или за граждански брак, както и 

за повторно издаване на препис-извлечение 

3,00 лева 4,00 лева 



от акт за смърт 

5. За издаване на удостоверение за семейно 

положение. 

3,00 лева 4,00 лева 

6. За издаване на удостоверение за родствени 

връзки  

3,00 лева 4,00 лева 

7. За адресна регистрация и/или издаване на 

удостоверения за постоянен или настоящ 

адрес 

3,00 лева 4,00 лева 

8. За заверка на покана-декларация за 

посещение на чужденец в Република 

България  

15,00 лева 20,00 лева 

9. За заверка на покана-декларация за частно 

посещение в Република България на лице, 

живеещо в чужбина, на което родителите 

или един от тях са от българска народност  

7,50 лева 10,00 лева 

10. За легализация на документи по 

гражданското състояние за чужбина 

7,50 лева 10,00 лева 

11. За всички други видове удостоверения по 

искане на граждани 

3,00 лева 4,00 лева 

12. За преписи от документи 3,00 лева 5,00 лева 

Ал.2 За издаване на удостоверения и копия от 

дан.декларация от „Звено приходи“ се 

заплащат следните такси: 

 

  Физическо 

лице 

Юридическо 

лице 

1. /изм.с Решение № 180, прието с Протокол № 

24/25.05.2017 г./За издаване на 

удостоверение за данъчна оценка- до 5 дни – 

до 3 дни – до 24 часа 

3,00лв.-5дни 

5,00лв.-3дни 

10,00лв.-24ч. 

5,00лв.-5 дни 

10,00лв.-3дни 

15,00лв.-24ч. 

2. За издаване на удостоверение за 

декларирани данни 

3,00 лв. 5,00 лв. 

 

3. За издаване на удостоверение за липса и 

наличие на задължения. 

безплатно безплатно 

4. Издаване на удостоверение за платен данък 2,00лв 3,00лв. 

5.  За копие на ДД по чл.14,17 и 54 от ЗМДТ 5,00 лв. 5,00 лв. 

 ВИД УСЛУГА цена 

Към чл.39 За издаване на свидетелство за 

собственост при продажба на едър 

добитък 

2,50 лв. за обикновена услуга, 

4.25 лв. – за бърза и 5.00 лв. – за 

експресна.  

Към чл.41 Такса за притежаване на куче 5,00 лв. 

Към 

чл.49,І 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ  

1. Становища за държавна приемателна 

комисия 

50,00 лева 

2. Одобряване на ПУП-предварителен проект  50,00 лева/дка 

3. Одобряване на ПУП-окончателен проект  50,00 лева/дка  

4. Одобряване на РУП 25,00 лева 

5. Одобряване на генерален план 35,00 лева/дка 

6. Одобряване на инвестиционни проекти 2 промила от проектната 

стойност но не по- малко от 



50,00 лева 

7. Проектната стойност се определя за 

различните видове строежи както следва: 

 

  - за фамилни жилищни сгради - 300,00 лв/кв.м 

 -за жилищни сгради с обществени заведения 350,00 лв./кв.м 

 - обекти с обществено и производствено 

предназначение;  

400,00 лв./кв.м 

 -преустройство на съществуващи жилищни 

сгради 

150,00 лв./кв.м 

 -преустройство на съществуващи 

производствени сгради с обществен 

харектер 

250,00 лв./кв.м 

 -полагане на кабел подземно и надземно 400,00 лв./м 

 -оптичен кабел 400,00 лв./м 

 -ажурна мрежа и колове 150,00 лв./м 

8. Удостоверение за търпимост на основание § 

16, ал.1 от ЗУТ за строежи,изградени до 

07.04.1987 г. 

10,00 лева 

9. Удостоверение за реално обособени части 

на сгради /чл.202 от ЗУТ/ 

10,00 лева 

10. Удостоверение за отстояние на търговски 

обект от здравно, детско и учебно заведение 

5,00 лева 

11. Удостоверение за ползване на строежите по 

предназначение (чл.178, ал.2 от ЗУТ и чл.4, 

ал.2 от Наредба 6) 

30,00 лева 

12. Удостоверения за идентичност на поземлен 

имот 

5,00 лева 

13. Издаване на разрешение за поставяне 10,00 лева 

14. Издаване на акт за узаконяване 30,00 лева 

15. Извършване на проверка на дадена линия, 

строителна линия и ниво 

10,00 лева 

16. Удостоверение за извършена 

обстоятелствена проверка 

1,50 лева 

17. Молба-декларация за извършване на 

обстоятелствена проверка 

1,50 лева 

18. Становище на общинския експертен съвет 30,00 лева 

19. Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация: 

 

 - за жилищни и вилни сгради с височина до 

10 м, както и за основните ремонти и 

преустройствата им без промяна на 

предназначението 

100,00 лева 

 - за жилищни сгради с височина над 10 м и с 

разгъната застроена площ до 2000 кв.м., от 

която 60 на сто е с жилищно 

предназначение, както и за основните 

ремонти и преустройствата им без промяна 

на предназначението  

250,00 лева 

 - за жилищни сгради с височина над 10 м и с 

разгъната застроена площ над 2000 кв.м, от 

която 60 на сто е с жилищно 

500,00 лева 



предназначение, както и за основните 

ремонти и преустройствата им без промяна 

на предназначението 

 - за строежи с обществен характер с 

разгъната застроена площ до 500 кв.м, за 

строежи с производствено предназначение 

до 200 кв.м, както и за строежите извън тези 

по т.2 и 3 и за основните ремонти и 

преустройствата им 

300,00 лева 

 - за строежи с обществен характер с 

разгъната застроена площ до 2000 кв.м, за 

строежи с производствено предназначение 

до 500 кв.м, както и за строежите извън тези 

по т.2 и 3 и за основните ремонти и 

преустройствата им 

500,00 лева 

 - за строежи с обществен характер с 

разгъната застроена площ над 2000 до 5000 

кв.м, за строежи с производствено 

предназначение над 500 кв.м., както и за 

строежите извън тези по т.2 и 3 и за 

основните ремонти и преустройствата им 

750,00 лева 

 - за мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура в урбанизираните 

територии, както и за основните им ремонти 

и реконструкции 

По 150 лв. на км, но не повече 

от 3000 лева 

 - за мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура извън урбанизираните 

територии, както и за основните им ремонти 

и реконструкции 

По 250 лв. на км, но не повече 

от 5000 лева 

 - за сгради и съоръжения на техническата 

инфраструктура 

По 250 лв.на подоебкт, не не 

повече от 5000 лева 

20. Удостоверение за законността и степента на 

завършеност на извършеното строителство 

20,00 лева 

21. Попълване на кадастрален план при 

новообразувани имоти при делба и при 

новопостроени сгради 

15,00 лева 

22. Отразяване промяна на собствеността в 

регистър собственици  

2,00 лева 

23. Издаване на разрешение за Специално        

ползване на пътищата по чл.5,т.4 от 

Наредбата за Управление на общинските 

пътища в община Калояново    

30,00 лева 

Чл.49,ІІ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  

1. Издаване на заверено препис-извлечение от 

решения, протоколи, заповеди, актове и 

договори 

1,00 лв./бр. 

2. Издаване на удостоверение от общ характер 

и служебна бележка 

3,00 лв./бр. 

3. Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на задължения към общината 

3,00 лв./бр. 

4. Копирни услуги за една страница -

едностранно -двустранно 

0,13 лв./бр. – 0,15лв./бр. 



5. Бланки /молба,заявление/ 0,40 лв./бр. 

6. Тръжни книжа: 

 – за отдаване под наем; 

-за продажба; 

-за възлагане на обществен превоз; 

-процедури по ЗОП; 

-други процедури 

По индиидуална фиксирана 

цена 

7. Заверка на копие от актове, договори, 

заповеди, решения, протоколи и други 

документи  

1,00 лв./бр. 

8. Издаване на удостоверение за частна 

ветеринарномедицинска практика 

1,50 лв. 

9. Регистрация на горска и земеделска техника 10,00 лева 

10. Сключване на граждански брак: 

- В ритуална зала Калояново 

- Изнесен ритуал 

 

70,00 лева 

150,00 лева 

11. Други видове услуги 5,00 лева 

12. Маркиране и издаване на удостоверение за 

транспортиране на обла дървесина извън 

горския фонд – 

0,50 лв./куб.м 

 


