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ВНОСИТЕЛ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО  

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектите на 

нормативни актове се публикуват за обществени консултации. Съгласно чл. 26, ал. 4 от 

ЗНА, срокът за становища и предложения е не по-кратък от 30 дни, но при 

изключителни случаи може да се определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

Предвид настъпилата тежка COVID-19 криза в страната, непрекъснато променящата се 

социално-икономическа обстановка, влошаването на финансовото състояние на 

населението е наложително родителите на децата в задължителното предучилищно 

образование да бъдат подпомогнати и подкрепени възможно най-бързо, като бъдат 

освободени при заплащането на дължимите такси. Поради посочените причини, 

определям 14 дневен срок, от публикуване на настоящия Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги, в който заинтересованите лица да подават своите 

предложения и становища на  e-mail адрес: obshtina@ivanovo.bg 

При горепосочените мотиви и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с 

решението за изменение на настоящата Наредба № 1 следва да се допусне 

предварително изпълнение на предложената в настоящия проект нова ал. 6 на чл. 

23 от Глава втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за целодневни детски градини 

и домашен социален патронаж“. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Причини, налагащи изменението на наредбатa 
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Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на 

отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 

Общинският съвет като орган на местното самоуправление е овластен да издава 

наредби, с които урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случай, че наредба 

противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен 

акт.  

Настоящото изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Иваново се 

налага, поради належащата необходимост от подпомагане и облекчаване на 

материалното състояние на семейства с деца в задължителното предучилищно 

образование с оглед усложнената здравна и социално-икономическа обстановка в 

цялата страна. Други мотиви, които налагат да бъдат направени изменения в 

действащата наредба са цялостното синхронизиране на разпоредбите й с действащото 

законодателство, привеждане на предоставяните от общинска администрация 

административни услуги с тези, които са изброени в Регистъра на услугите в 

интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Не на 

последно място след като се взеха предвид извършваните преки и непреки разходи при 

предоставянето на административните и технически услуги от общинската 

администрация и след направен финансов анализ се установи, че е необходимо да бъдат 

оптимизирани разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги.  

В този смисъл причини за настоящия проект са: 

 

1. Синхронизиране и уеднаквяване на отделни нейни текстове с разпоредбите на 

нормативните актове от по-висок ранг като Закона за местните данъци и такси, 

Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за устройство на 

територията,  Закона за обществените поръчки, Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за туризма (в сила от 06.04.2021 г.) и др. законови и 

подзаконови нормативни актове. 

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случай, че наредба 

противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен 

акт.  

Според чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет приема 

наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.  

Във връзка с приетите изменения в чл. 283, ал. 9 на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ДВ, бр. 82/18.09.2020 г.) държавата подпомага заплащането 

на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното 



 
 

предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски 

градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния 

бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се 

предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет - 

Общината. Ал. 11 на чл. 283 определя, че общината е длъжна да осигури пълно 

подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на 

сто от средствата по ал. 9. Приетите изменения и допълнения в Закона за 

предучилищното и училищното образование налагат добавянето на нова разпоредба в 

Наредба № 1 на Общински съвет-Иваново, в която да се определят условията и редът за 

пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън 

финансираното от държавата. 

В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“,  

чл. 30, ал. 1, т. 15 от действащата Наредба № 1 за определянето на администрирането 

на местните такси и цени на услуги е уреден размера на дължимата такса за промяна на 

имена по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация. За обикновена услуга таксата, 

която се заплаща е 5.00 лв., а за бърза услуга – 10.00 лв. Чл. 19а на Закона за 

гражданската регистрация гласи, че българските граждани, на които принудително са 

променени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена. 

Възстановяването на имената се извършва с решение на длъжностното лице по 

гражданското състояние по писмено заявление на молителя след нотариална заверка на 

подписа му. Но  според чл. 110, ал. 2, т. 7 от Закона за местните данъци и такси, 

услугата по отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на 

населението не подлежи на таксуване. Това налага т. 15 на чл. 30, ал. 1 от Наредбата да 

бъде отменена, тъй като същата противоречи на нормативен акт от по-висока степен.  

В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“, 

точки 2, 3 и 4 на чл. 31 определят размера на таксите, които се заплащат за издаване 

на: дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.; 

изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената – 

50 лв., за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния 

туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните 

туристически обекти – 150 лв. Нормата на чл. 12 от Закона за туризма посочва, че 

кметът на общината създава Общинска експертна комисия по категоризация на 

туристически обекти (ОЕККТО) и поддържа общински регистър на категоризираните 

туристически обекти на територията на общината - част от Националния туристически 

регистър. За разглеждането на документи за категоризиране на туристически обекти на 

територията на общината, за издаването на дубликат на удостоверение за категория на 

туристически обект, за израбтоване на нова табела от категорийната символика при 

захабяване на издадената  се събират таксите, посочени в Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за туризма, обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г. Това налага 

извършването на изменение в частта относно размера на таксите за горепосочените 

услуги, предоставяни от общинска администрация по дейност „Търговия, услуги и 

защита на потребителите“.  



 
 

Друга причина за изменение на действащата Наредба № 1 е чл. 32 на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), който урежда достъпът до документацията на 

участниците в процедури по възлагане на обществени поръчки.  Според ал. 1 на чл. 32 

Възложителите на обществени поръчки предоставят неограничен, пълен, безплатен и 

пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията за 

обществената поръчка от датата на: публикуване на обявлението в "Официален 

вестник" на Европейския съюз; публикуване на обявлението в Регистъра на 

обществените поръчки, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или изпращане на 

поканата за потвърждаване на интерес. В обявлението или поканата за потвърждаване 

на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за 

обществената поръчка. С други думи за предоставянето на документация по ЗОП не се 

дължи каквато и да било такса, защото законът посочва, че същата се предоставя от 

Възложителя безплатно. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права 

оказвани или предоставяни от общината на физически или юридически лица“, чл. 57, т. 

3, б. „а“ от Наредбата  гласи, че общината продава тръжни книжа по реда на ЗОП. Тъй 

като посочената разпоредба противоречи на Закона за обществените поръчки се налага 

т. 3, буква „а“ на чл. 57 да бъде отменена. 

Друг мотив за извършване на изменение в Наредба № 1 е новоприетата 

разпоредба на чл. 147а, ал. 1 /ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г./ на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), според който при промяна предназначението на сгради или на 

самостоятелни обекти в сгради без извършване на строително-монтажни работи се 

издава разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината. 

За тези промени не се изисква одобряването на инвестиционни проекти и издаването на 

разрешение за строеж. Искането за издаване на разрешение за промяна на 

предназначението трябва да бъде придружено от доказателства, че са спазени 

изискванията на чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ; че не се нарушават правилата и нормативите за 

застрояване и са представени положителни становища от съответните компетентни 

органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото 

предназначение. Въвеждането на новата услуга по чл.147а, ал. 1 от ЗУТ ще доведе до 

облекчаване на разрешителните режими в строителството, без да се нарушават 

интересите на заинтересованите страни и на действащите нормативни актове, касаещи 

безопасното ползване на новосъздадените обекти.  

Съгласно чл. 74, ал. 1 /в сила от 01.10.2021 г./ от Наредба № РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри: „Извън случаите на чл. 62, съществуващи на терена сгради 

или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни 

обекти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа 

на заснемане на съществуващото на място състояние, като данни за собствеността 

и собственика се записват в кадастралния регистър на недвижимите имоти след 

предоставяне на документ за собственост.“ Тъй като тази техническа услуга не е 

уредена в действащата Наредба № 1 е необходимо създаването на нова т. 17.1. в т. 17 

на чл. 36 в Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, както 

и  да бъде предвидена такса за нейното извършване. 

С актуализирането и въвеждането на нови технически услуги в Наредба № 1  

предоставяни във връзка с териториалното устройство, кадастър и конторл по 



 
 

строителството, като: издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана и 

неурбанизирана територия от кадастралните карти и регистри на територията на 

общината; попълване на сграда/ сгради в поземлен имот по чл. 74 от Наредба № РД-02-

20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 

карта и кадастралните регистри; издаване на заповед за одобряване на ПУП-ИПР на 

основание чл. 135а, ал. 1 от ЗУТ ще се подобри ефективността и работата на 

общинската администрация.  

2. Привеждането на услугите, предоставяни от общинската администрация в 

съответствие с тези, изброени в Регистъра на услугите в интегрираната 

информационна система на държавната администрация (ИИСДА).  

Съгласно чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредбата за административния регистър - 

регистърът на услугите съдържа наименованието на административната услуга, 

уникалния идентификатор, кратко описание и правното основание за предоставяне на 

услугата. Наименованието трябва да дава ясна представа за същността на 

предоставяната услуга. С актуализирането на предоставяните административни и 

технически услуги ще се усъвършенства подзаконовата нормативна база, ще се 

увеличат предлаганите от общинска администрация Иваново услуги, като това ще 

подобри и обслужването на гражданите. В сега действащата Наредба не са уредени в 

пълен обем услугите по гражданска регистрация и актосъставяне, като например  

издаването на: удостоверение за родените от майката деца; удостоверение за промени 

на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.; удостоверение за настоящ адрес след 

подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес; многоезично 

извлечение от акт за гражданско състояние; препис от семеен регистър, воден до 1978 

г.; удостоверение за правно ограничение; заверен препис или копие от личен 

регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението и др. 

Уреждането на всички предоставяни от общинска админстрация услуги и определянето 

на таксите, които се дължат за тяхното предоставяне ще внесат по-голяма яснота и 

улеснение както за администрацията, така и за гражданите.                             

3. Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за 

осъществяваните услуги.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, общинският съвет определя размера на 

местните такси. При определяне размера на таксите за услуги се отчита спецификата на 

работа, необходимото време за проучване на съответните документи и тяхното 

изготвяне, разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер. 

Чл. 128, ал. 2 от Закона за туризма, определя като компетентен орган кметът на 

общината или оправомощено от него длъжностно лице, което може да извършва 

регистрация на места за настаняване от клас "В", в които се извършва хотелиерска 

дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър. За извършване на 

съответните услуги по регистрацията, вписването на обстоятелства и промени в 

Националния туристически център се събират таксите посочени в Тарифата за таксите, 

които се събират по Закона за туризма в сила от 06.04.2021 г. С цел актуализиране на 

Наредбата е необходимо е да се създаде нова точка 7 в чл. 31, ал. 1, която да урежда 

услугата свързана с регистрирането на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за 

гости и стаи за гости.  



 
 

Друг мотив за изменение на Наредба № 1 е необходимостта да бъде уредена и 

друга услуга предоставяна от общинска администрация, както и дължимата за нея такса 

- издаването на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон. 

Правното основание за предоставяне на услугата е чл. 5 от Наредба за 

водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, според която 

ежегодно до 30 април комисия, определена от кмета на общината, проверява 

готовността на водните площи и разрешава ползването им през летния сезон. На 

обезопасяване подлежат: плувните басейни, откритите канали, изкопите, участъците от 

морските крайбрежни води, реките, езерата, язовирите и микроязовирите, които се 

използват за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и при използване 

на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. Кметовете на общините, на 

чиито територии се намират водните площи, ежегодно до 31 март със заповед 

определят разрешените за къпане места въз основа на заключения на органите на 

държавния санитарен контрол, районните центрове по здравеопазване, регионалните 

комитети на Българския червен кръст и териториалните структури на Министерството 

на вътрешните работи. 

Всички цени в настоящия проект са определени съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси, а имено общинският съвет определя размера на таксите при 

спазване на следните основни принципи:  възстановяване на пълните разходи на 

общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма 

справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

Местните такси се събират от общинската администрация и се определят въз 

основа на необходимите материално-технически и административни разходи по 

предоставяне на услугата. 

След извършен финансов анализ на предоставяните от общинска администрация 

услуги и се взеха предвид извършваните преки и непреки разходи, както и 

използваните консумативи се установи, че е необходимо да бъдат изменени таксите на 

част от административните и техническите услуги, посочени в чл. 30, ал. 1 и чл. 36 от 

Наредба № 1 на Общински съвет – Иваново.  

Предвид гореизложеното считам, че Наредба № 1 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги следва да бъде изменена и 

допълнена. 

 

II. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства. 

III. Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са актуализиране на 

нормативната база, отнасяща се до предлаганите от общинска администрация 

административни и технически услуги на територията на Община Иваново. 

Унифициране на наименованията на услугите, предоставяни от общината с тези в 

публичния административен регистър като така ще се изпълнят изискванията, 

предвидени в Наредбата за административния регистър за хармонизиране 

наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички общински 



 
 

администрации в страната, което е предпоставка за въвеждане на електронно 

управление. 

Пълна уредба на административните и техническите услуги, предоставяни от 

общинската администрация, което ще доведе до оптимизиране на административното 

обслужване на гражданите. 

Увеличаване на приходите от административни услуги чрез постъпване част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

IV. Проектът на наредбата е изготвен в съответствие с актове от по-висока степен в 

Република България и с тези на Европейския съюз. 

 

 

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги  

 

§ 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за целодневни детски градини и 

домашен социален патронаж“ се създава нова ал. 6 на чл. 23 със следния текст: 

 „(6) За децата в задължително предучилищно образование за периода на учебната 

година такси по ал. 1 не се дължат. За останалото време от годината, таксите се 

заплащат съгласно разпоредбите на настоящия раздел.“ 

§ 2. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“  от 

действащата Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения: 

         „ 1. Удостоверение за наследници: 

 обикновена услуга – срок за изпълнение 24 часа                     3.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                  6.00 лв./бр. 

2. Припознаване на дете/ след съставяне на акта за раждане/: 

 обикновена услуга -  срок 3 месеца след съобщаване               такса 

 на другия родител, ако той е известен, на детето                           не се дължи 

ако е навършило 14 г., както и на Дирекция                                     

„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето                                                                      

3. Удостоверение за идентичност на имена: 

  обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                       3.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                  6.00 лв./бр. 

     4. Удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт: 

  обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                      3.00 лв./бр.     

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                6.00 лв./бр. 

5. Удостоверение за семейно положение: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                      3.00 лв./бр. 

   бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                6.00 лв./бр. 

6. Удостоверение за родствени връзки: 

 обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                       3.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                 6.00 лв./бр. 

7. За всички други видове удостоверения по искане на граждани: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                      4.00 лв./бр. 



 
 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                 8.00 лв./бр. 

8. За издаване на различни видове удостоверения за постоянен и /или настоящ 

адрес: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                      4.00 лв./бр. 

   бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                                8.00 лв./бр.“ 

 

§ 3. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“  от 

Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

в чл. 30, ал. 1, т. 10 се изменя, както следва: 

         „ 10. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                10.00 лв./бр.“ 

 

§ 4. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в чл. 

30, ал. 1, т. 12 се изменя, както следва: 

„12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                  6.00 лв./бр.“ 

 

§ 5. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ т. 15 

на чл. 30, ал. 1 се отменя.  

§ 6. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в т. 

16 на чл. 30, ал. 1 се изменя като се създава нова буква „в“, както следва: 

„в/ изнесен ритуал                                                                               200.00 лв./бр. 

 превоз на покойника до гробищния парк                               40.00 лв./бр. 

 превоз от лечебно заведение до дома                                      0. 80 лв./км 

на покойника“. 

§ 7. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ след 

т. 16 на чл. 30, ал. 1 се създават нови точки, както следва: 

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                    4.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                               8.00 лв./бр. 

18. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                    4.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                               8.00 лв./бр. 

19. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:  

   обикновена услуга срок за изпълнение 7 дни                       4.00 лв./бр. 

20. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак  - дубликат: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                    4.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                               8.00 лв./бр. 

21. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                 

- за първа страница                                                             4.00 лв./бр. 

-  за всяка следваща страница                                          2.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                 

- за първа страница                                                             6.00 лв./бр. 

     -    за всяка следваща страница                                            2.00 лв./бр. 



 
 

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

за сключване на граждански брак в РБългария 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                   6.00 лв./бр. 

23. Издаване на удостоверение за правно ограничение: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                   4.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                              8.00 лв./бр. 

24. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението: 

   обикновена услуга срок за изпълнение 24 часа                   4.00 лв./бр. 

  бърза услуга – срок за изпълнение 6 часа                              8.00 лв./бр. 

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

26. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон 

или страница от семейния регистър на населението                                    2.00лв./бр.“ 

 

§ 8. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ т. 2, 3 

и 4 на чл. 31, ал. 1 се изменят, както следва:  

 „2. За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически 

обект се събира такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за 

туризма. 

3. За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на 

издадената се събира такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона 

за туризма. 

4. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния 

туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните 

туристически обекти се събира такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират 

по Закона за туризма.“ 

§ 9. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в чл. 

31, ал. 1, т. 5 се изменя, както следва: 

„5.Разрешително за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери 

за автомобилите: 

 обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни                      20.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 3 дни                                 30.00 лв./бр.“ 

 

§ 10. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в 

чл. 31, ал. 1, т. 6 се изменя, както следва: 

„6. Дубликат на разрешително за таксиметров превоз на пътници   

 обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни                        6.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 3 дни                                 10.00 лв./бр.“ 

 

§ 11. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в 

чл. 31, ал. 1 се създава нова т. 7, както следва: 

„7. За регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за 

гости и стаи за гости се събират такси съгласно Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за туризма.“ 



 
 

§ 12. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в 

чл. 31, ал. 1 се създава нова т. 8, както следва:  

„8. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния 

сезон: 

 обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни – 50.00 лв. / бр.“ 
 

§ 13. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за административни услуги“ в 

чл. 31, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: 

„2. Удостоверение за платен данък върху наследствата:  

 обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни                       5.00 лв./бр. 

 бърза услуга – срок за изпълнение 1 ден                                 10.00 лв./бр.“  

 

§ 14. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права оказвани или 

предоставяни от общината на физически или юридически лица“ т. 3 буква „а“ на чл. 

57 се отменя.  

§ 15. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“ на чл. 36 

се създава нова т. 1.11, както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса 

(лева) 

1.11. Издаване на скица за 

недвижим имот в 

урбанизирана територия от 

кадастралните карти и 

регистри на територията на 

общината – обикновена 

услуга 

7 дни бр. 6.00 

 

§ 16. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“ на чл. 36 

се създава нова т. 1.12, както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

1.12. Издаване на скица за 

недвижим имот в 

урбанизирана територия от 

кадастралните карти и 

регистри на територията на 

общината – бърза услуга 

1 ден бр. 12.00 

 

§ 17. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“ на чл. 36 

се създава нова т. 1.13, както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

1.13. Издаване на скица за 

недвижим имот в 

7 дни бр. 2.00 



 
 

неурбанизирана територия от 

кадастралните карти и 

регистри на територията на 

общината – обикновена услуга 

 

§ 18. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“ на чл. 36 

се създава нова т. 1.14, както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

1.14. Издаване на скица за 

недвижим имот в 

неурбанизирана територия от 

кадастралните карти и 

регистри на територията на 

общината – бърза услуга 

1 ден бр. 4.00 

 

§ 19. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“ на чл. 36 

се създава нова т. 4.4., както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса 

(лева) 

4.4. Процедура за одобряване на 

ПУП на основание чл. 135а, 

ал. 1 от ЗУТ 

60 дни 

 

 

бр. 120.00 

 

§ 20. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“  т. 5 на чл. 

36 се изменя, както следва:   

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса 

(лева) 

5. Цялостна процедура по 

одобряване на ПУП- ПП, ПЗ, 

ПР, ИПР, ИПУР 

   

5.1 В регулация  - до 3 имота 90 дни бр. 90.00 

5.2 -“-                   - над 3 имота 90 дни бр. 120.00 

 

§ 21. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, в т. 17 на 

чл. 36 се създава нова т. 17.1, както следва: 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

17.1 Попълване на сграда/сгради 

в поземлен имот по чл. 74 от 

Наредба № РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването 

и поддържането на 

14 дни обект 25.00 



 
 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

 

§ 22. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, в чл. 36,  

т. 10.1 се изменя, като следва:    

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

10.1 Без проект по чл. 148, ал. 2 във 

връзка с чл. 147, ал. 1, във 

връзка с чл. 153, ал. 1 от ЗУТ 

7 дни обект 80.00 

 

§ 23. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, в чл. 36, 

т. 10.2 се отменя изцяло. 

§ 24. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, в чл. 36, 

се създава нова т. 10.15, както следва:  

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса 

(лева) 

10.15 Издаване на разрешение по 

чл. 147а, ал. 1 от ЗУТ за 

промяна на 

предназначението на сгради 

или на самостоятелни 

обекти в сгради без 

извършване на СМР 

7 дни обект 100.00 

 

§ 25. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги“, в чл. 36, 

т. 25 се изменя, както следва: 

 

№ Наименование на услугата Срок на 

изпълнение 

Мярка Такса (лева) 

25 Заверка на данъчна 

декларация – служебна 

страница 

5 дни бр. Не се дължи 

 

§ 26. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 9, както следва:  

 

„§9. Разпоредбата на чл. 23, ал. 6 влиза в сила, считано от 01.12.2021 г.“ 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ 

Кмет на Община Иваново 

Област Русе 


