ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРОВАДИЯ

Н А Р Е Д Б А

№8

за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на
територията на община ПРОВАДИЯ
(в сила от 01.04.2008 г.,изм.Решение №11-123 от 22.07.2008г.в сила от
01.08.2008г.,изм.Решение №15-159 от 24.09.2008 г.в сила от 11.10.2008г.,с изключение на чл.22,
който влиза в сила от 01.10.2008 г.,изм.Решение №18-221 от 22.12.2008 г.в сила от
22.12.2008г.,изм.Решение №20-228 от 27.01.2009г. в сила от 01.02.2009г, изм. Решение №24-299
от 22.04.2009г. в сила от 15.05.2009г., изм. Решение №32-404 от 27.11.2009 г. в сила от
01.01.2010г.,изм. Решение №33-423 от 22.12.2009 г., в сила от 01.12.2009г. с изключение на §1 в
сила от 01.01.2010 г.,изм. Решение №34-447 от 05.02.2010 г. в сила от 18.01.2010 г., изм. Решение
№39-547 от 11.08.2010 г. в сила от 01.09.2010 г., изм. Решение №43-589 от 28.12.2010 г. в сила от
01.01.2011 г.,изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от 01.01.2011 г., с изключение на §7 в
сила от 01.07.2011 г. и §15 в сила от 01.02.2011 г. изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г. в сила от
01.01.2012 г., с изкл. на §1 в сила от 16.01.2012 г.) изм.с Решение №11-174/28.06.2012 г.в сила от
01.08.2012 г.;изм.и допълн.с Решение №16-284/19.12.2012 г. в сила от 01.02.2013 г.;доп.с решение №
19-372/28.03.2013 г в сила от 01.05.2013 г.;доп.Решение № 20-383/30.04.2013 г.в сила от 01.06.2013
г.;изм.решение №23-488/25.07.2013 г.в сила от 01.09.2013 г.;доп.решение №27-539/27.12.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г.;доп.решение №33-651/28.05.2014 г. в сила от 08.06.2014 г.;изм. Решение №43843/28.05.2015 г. в сила от 20.06.2015 г./изм.Решение №45-915/ 29.07.2015 г.в сила от 14.08.2015 г.;
изм.Решение №3-36 от 21.12.2015 г.в сила от 01.01.2016 г.; изм. Решение №7-118 от 27.04.2016
г., в сила от 26.05.2016г.; изм. Решение №16-293/25.01.2017г. в сила от 26.01.2017г.;
изм.Решение №22-376/29.05.2017г. в сила от 06.06.2017г.; изм.Решение №24-417/27.07.2017г. в
сила от 22.08.2017г./; изм.Решение №29-515/25.01.2018 г. в сила от 16.02.2018 г.,изм. и доп. с
Решение №50-871/25.06.2019 в сила от 25.06.2019г.; изм. и доп. с Решение №51890/25.07.2019г., изм. и доп. с Решение № 8-135 от 29.04.2020г.
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ГЛАВА ПЪРВА : ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне и администриране
на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и
срока на тяхното събиране на територията на община Провадия .
Чл.2.(1). На територията на община Провадия 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 кухни, детски градини, домове за
социални грижи и други общински социални услуги;
4. /отм.Решение №15-159 от 24.09.2008 г./;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. /отм.Решение №44-602 от 19.01.2011г./;
9. такса за притежаване на куче;
10. други местни такси, определени със закон.
(2). На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с
изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с тази Наредба.
(3). Не се определят и събират такси на общински услуги, предоставени за всеобщо
ползване.
Чл.3.(1). Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български
лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащ ат
безкасово или в брой.
(2). Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно
с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено
друго.
Чл.4.(1). Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на
следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата;
2.
създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
3.
постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане
на местните такси;
4.
/отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./
5.
/отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./
(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 всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни,
консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други разходи, имащи
отношение към формирането на размера на таксата или цената на услугата.
(2). Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за
счетоводството и актовете по неговото прилагане.
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Чл.6.(1). Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на
общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се
налага за защита на обществения интерес.
(2). В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3). /изм.Решение №44-602 от 19.01.2011г./Не се допуска разликата между разходите
и размера на таксите да е за сметка на допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и
други трансфери от републиканския бюджет.
Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от
нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл.8.(1). Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло
или частично от заплащане на отделни такси.
(2). В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи.
(3). Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с
решение на Общинския съвет, прието не по-късно от утвърждаване бюджета на общината
за съответната година.
Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други
лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности.
В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е
възможно получаването на нетни приходи.
Чл.10.(1). Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и
за сметка на общината.
(2). Местните такси и цени на услуги се събират от общинската
администрация.
(3). Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
Чл.11. Общинската администрация поддържа данни за :
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2. ползвателите на предоставената услуга;
3. изключенията от общата политика (преференции);
4. използваната информация при определяне на такси и цени и
конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;
5. събраните средства от всяка услуга, за която има определена такса
или цена.
Чл.12. Промените в размера на местните такси и цени на услугите се извършват
по реда на тяхното приемане.

ГЛАВА ВТОРА : МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І. Такса за битови отпадъци .
Чл.13. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за
всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.
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Чл.14. 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./нова Решение №44-602 от 19.01.2011 г./ лицето, на което е предоставен за
управление имот – държавна или общинска собственост.
Чл.15. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
2. /доп.-Решение №16-284819.12.2012г./събиране,включително разделно, на
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения
за обезвреждането им;
3. /изм.Решение
№44-602
от
19.01.2011г.,изм.Решение
№16284/19.12.2012г./проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително
отчисленията по чл.чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Чл.16.(1)/изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г., изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до
31 октомври на годината, за която е дължима;
(2)./изм.Решение №44-602 от 19.01.2011г., изм.Решение №51-890/25.07.2019г./ На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Чл. 17.(1)/изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г./Когато размерът на таксата за
битови отпадъци се определя на база данъчната оценка на имота или отчетната стойност на
недвижимите имоти на предприятията, собственикът на новопридобит имот дължи такса
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 сграда, подлежаща на събаряне, таксата се дължи включително за месеца,
през който е преустановено ползването й.
(4). /изм. Решение № 33-423 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.,
изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от 01.07.2011 г.,изм.Решение №4-48 от
28.12.2011 г. в сила от 16.01.2012 г./ Когато размерът на таксата се определя на база
декларирани обстоятелства от данъчно задълженото лице за количество и обем отпадъци на
база стандартен съд, размерът на таксата се определя според декларацията, подадена до 30
ноември на предходната година. При придобиване на имот през годината, декларацията
се подава в сроковете по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 18.(1). Освобождаването от такса за битови отпадъци се определя от Общинския
съвет.
(2). Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер
към 31 декември на предходната година.
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Чл.18 А. /нов Реш. № 32 – 404 от 27.11.2009 г.,изм.Решение №44-602 от
19.01.2011г.доп.Решение №19-372 от 28.03.2013 г.доп.Решение №20-383 ат 30.04.2013
г./Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци собствениците (ползвателите) на
сградите на училища, детски градини, домове за деца, лишени от родителски грижи,дом за
възрастни с физически увреждания, преходни жилища, читалища,исторически музей и галерия,
болници (публична общинска собственост),молитвени домове на законно регистрираните
вероизповедания в страната.
РАЗДЕЛ ІІ. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение .
Чл. 19.(1). Таксата се заплаща за ползване на пазари (открити и покрити), тържища,
тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани 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). Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.
(4). Таксите по ал. 1 се определят, както следва:
(4.1.). За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция:
- на ден
- 1.50 лева/кв. м.;
- на месец - 28.00 лева/кв. м.
(4.2.). За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки:
- на ден - 3.60 лева/кв. м. ;
- на месец - 70.00 лева/кв. м.
(4.3.). За продажба с кола, впрегната с добитък : - 3.50лева/ден.
(4.4.)./Изм.Решение №4-48/28.12.2011г./За продажба с лек автомобил: 4.40 лева/ден.
(4.5.). За продажба:
а). с товарен автомобил до 1.5 тона - 6.50 лева/ден;
б). с товарен автомобил до 2.5 тона - 7.50 лева/ден;
в). с товарен автомобил над 2.5 тона - 15.50 лева/ден.
(4.6.) За продажба на дърва за огрев:
а). с товарен автомобил до 2.5 тона - 3.00 лева на ден
б). с товарен автомобил над 2.5 тона - 4.00 лева на ден
(5). /изм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ За ползване на тротоари, площади, улични
платна и други терени за търговска дейност на открито за разполагане на витрини, подвижни
щандове, стелажи, хладилни фризери, машини – автомати и др. се заплаща такса:

в Провадия
на ден
на месец
в селата

I зона
1.10 лв./кв.м.
10.30 лв./кв.м.

II зона
0.80 лв./кв.м.
7.70 лв./кв.м.
0.30 лв./кв.м. на ден

За периода от 01 ноември - 31 март се заплаща такса 50% от горепосочената.
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(5.1). /нова Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ За разполагане на маси и столове пред
заведения за хранене и развлечения, разположени на общински терен се заплаща такса:
в Провадия
на ден
на месец
в селата

I зона
0.60 лв./кв.м.
4.50 лв./кв.м.
0.30 лв./кв.м. на ден

II зона
0.45 лв./кв.м.
3.40 лв./кв.м.

(5.2). /нова Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ Таксата за заета площ за обекти по ал.5.1.
се заплаща за периода от 1 април до 31 октомври на съответната година.
(5.3). /нова Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ Такса се заплаща в размер 50 % от
определената през летния период, при условие, че след 31 октомври подвижните съоръжения
/огради, цветарници, стойки, спомагателни щандове, подиуми и др./ не се премахнат от
общинския терен.
(5.4). /нова Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ По време на общоградски и други празници
може да бъде разрешено увеличаване до 20% на предварително заявената площ за
обектите по ал.5.1., след предварително заплащане на такса за кв.м. на ден.
(5.5). /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ За ползване на тротоари, площади и
други общински терени се заплаща такса:
(5.5.1). За достъп, съгл. Чл. 38, ал. 4 от Закона за устройство на територията, до обекти за
обслужващи дейности в размер на – 80 лв./кв. м. за година.
(5.5.2). За поставяне на климатици, информационно-указателни табели и др.
в Провадия
на месец
на година
в селата

I зона
II зона
6.80 лв./кв. м.
5.40 лв./кв. м.
70.00 лв. кв. м.
50.00 лв./кв. м.
3.30 лв./кв. м. на месец

(6). За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници
за продажба:
а). на промишлени стоки - 4.00 лева на кв.м. на ден;
б). на захарни изделия - 3.00 лева на кв.м. на ден;
в). обществено хранене - 0.80 лева на кв.м. на ден.
г). /нова –Решение №16-284/19.12.2012 г./чрез превозно средство – 2.00 лв./кв.м
на ден.
(7)./Изм.Решение №4-48/28.12.2011г./ За ползване на места, върху които са
организирани панорами, стрелбища, циркове, моторни люлки и други атракциони 0.80 лева/кв. м. на ден.
(8). /изм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ Таксите се плащат при издаване на
удостоверението за търговия на открито за посочения в него период.
(9). /изм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ При ползване на мястото повече от един
месец таксите се заплащат месечно, но не по-късно от 2 (два) дни преди началото на
следващия месец.
(10)./изм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ При прекратяване на ползването на
площите за търговия на открито се възстановява заплатената такса за периода от
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прекратяването му до крайния срок на действие на удостоверението. Моментът на
прекратяване се удостоверява с връщане на удостоверението за регистрация в
общината.
(11). /отм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./
(12). / отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г./
(13)./нова-Решение №160284819.12.2012г./за ползване на места за разполагане
на съоръжения/палатки,шатри,маси и др./ за организиране на религиозни
служби,лекции и беседи – 0.10 лв./кв.м.на ден,но не по-малко от 5.00 лв./на ден.
Чл.20. За ползване на пазари с цел търговия от производители на
селскостопанска продукция таксата се определя както следва:
1. на ден - 1.10 лева/ кв. м.;
2. на месец - 16.00 лева/кв. м.;
3. за продажба на дини, пъпеши и тикви - 0.30 лв./кв.м. на ден.
Чл.21./изм. Решение №24 - 299/22.04.2009 г./ Таксата се внася в касата на Община
Провадия или се събира от длъжностни лица от Общинска администрация, определени със
заповед на Кмета на общината, както и от кметовете (кметските наместници) в населените
места.
РАЗДЕЛ III. Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини,
домове за социални грижи и други общински
социални услуги.
Чл.22.(1). За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците
дължат дневна такса, в размер на:
1. /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./За целодневни детски ясли и
градини - 1.80 лв. за присъствен ден;
2. /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./За полудневни детски градини: 0.36 лв. за
присъствен ден.
(2)./изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./Размерът на дневната таксата за детски ясли и
детски градини в град Провадия е 0.96 ст. при следните случаи:
1. деца без родители или с един родител;
2. /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./деца с родител/и/ с трайни
увреждания с над 71% намалена работоспособност;
3. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от
Министъра на здравеопазването или инвалиди;
4. второ и следващо дете, ако и двете са в
детска градина или ясл а на
територията на общината;
(3). /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./Размерът на дневната такса за детските градини
от селата на община Провадия е 0.84 лв. при следните случаи:
1. деца чиито семейства имат месечен доход на член от семейството под 55
лв.;
2. деца без родители или с един родител;
3. /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./деца с родител/и/ с трайни
увреждания с над 71% намалена работоспособност;
4. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра
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на здравеопазването или инвалиди;
(4). /изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./ Размерът на дневната такса за детските
градини от селата на община Провадия е 0.84 лв.за второто и следващо дете, ако първото е в
същата детска градина или в друга в община Провадия.
(5). При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще
отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското
заведение.
(6). За ползване на намаленията по ал. 2, 3 родителите или настойниците подават
декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи
преференцията.
(7). Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия
месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл.22а /нов - Решение №24-417/27.07.2017г./ (1). За ползването на услугата
почасова дейност в детска градина се заплаща такса в размер на 1.50/един лев и
0.50/лева на учебен час /45 минути/.
(2). За ползването на услугата съботно-неделна дейност в детска градина се
заплаща такса в размер на 20/двадесет/ лева на ден, за която не се ползват преференции.
(3). /изм. и доп. с Решение №50-871/25.06.2019 г./За ползването на сезонна услуга детска
градина се заплаща такса в размер на:
1. 100/сто/ лева на месец без осигуряване на храна;
2. 220/двеста и двадесет/ лева на месец с осигуряване на храна
3. За таксите по т.1 и т.2 не се ползват преференции.
Чл.23.(1). Лицата, ползващи общинска социална услуга "приготвяне и доставяне на
храна в дома" в системата на Домашен социален патронаж /ДСП/, заплащат месечна такса в
размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, но не повече от 60 на сто от
получаваната от тях пенсия, като разликата над този процент се поема от общинския бюджет.
(2). /изм. с Решение № 8-135 от 29.04.2020г./ 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, канализация
и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни
физически и юридически лица.
(3). Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало
социалната услуга.
(4). /отм. с Решение № 8-135 от 29.04.2020г./
(5). Ветераните от войните имат предимство да ползват услугите на ДСП, като за това
заплащат такса в размер на съответстващата реалната издръжка на едно лице, но не повече от 30
на сто от получаваната от тях пенсия, като разликата над този процент се поема от общинския
бюджет.
Чл.24. Лицата, ползващи други социални услуги, в системата на Домашен социален
патронаж, заплащат следните такси :
1. поддържане на лична хигиена ( пране) - 0.80 лв. до 5 кг. сухо пране;
2. поддържане на хигиена в жилищни помещения - 1.00 лв./час;
3. съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при
инвалидност или тежко заболяване - 3.00 лв./ еднокротно за услугата;
4. помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения
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и занимания в дома или извън него - 1.00 лв./час;
5. битови услуги ( закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. - със
средства на лицето ) - 1.00 лв. на услуга;
6. съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК
- 5.00 лв. + разходи за пътни и консумативи;
7. цепене и прибиране на дърва за огрев - 4 лв./куб.м.;
8. прибиране на въглища - 3 лв./тон.
Чл.24а (1)./ нов-Решение №11-174/28.06.2012г./ Домашният социален патронаж чрез звеното
за социални услуги в домашна среда ,може да предоставя и следните социални услуги:
1.Предоставяне на почасови услуги за лична помощ-помощ за поддържане на личната
хигиена;помощ при хранене,помощ при вземане на лекарства,предписани от лекар;помощ при
извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на
потребителя;придружаване до детско или учебно заведение,болнично заведение или месторабота и др.
2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности-пазаруване;поддържане на
хигиена в жилищни помещения,обитаване от ползвателите;извършване на административни услуги и
плащания,приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.
3.Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социално включване на обслужваните лицапомощ в общуването и осъществяването на социални контакти,придлужаване при посещение на
кино,театър,изложби,концерти и др.помощ при писане на писма,заявления и подаването им до
съответните институции,всякаква друга дейност,изразена в социална работа с представители на целевата
група.
(2).За ползваните услуги по предходната алинея,потребителите по проект
BG051PО001-5.1.04 „Помощ в дома― по ОП „Развитие на човешките ресурси― заплащат
такси,обвързани с гарантирания минимален доход /ГМД/като диференцираната ставка се
умножава по отговарящия за потребителя коефициент,както следва:
Потребители,чиитодоходеравенилипо-нисъкот:

Коефициент

Диференцирана ставка
запотребителскатакса
0.17лв./час
0.19лв./час
0.22лв./час
0.26лв./час
0.31лв./час
0.34лв./час
1.70лв./час

Гарантиранияминималендоход-ГМД
1.0
ДвукратнияразмернаГМД
1.1
ТрикратнияразмернаГМД
1.3
Четирикратнияразмерна ГМД
1.5
Петкратнияразмерна ГМД
1.8
ШесткратнияразмернаГМД
2.0
Потребителисдоходинадвишаващи шесткратно ГМД
(3).Таксите по ал.2:
1.са разработени в изпълнение на проект BG051PО001-5.1.04 „Помощ в дома―и са
съобразени с утвърдената методика за изчисление на потребителската такса за дейност
„Социален асистент― но НП „Асистенти за хора с увреждания―.
2.се събират от определено със заповед на кмета,длъжностно лице през месеца
,следващ месеца,за който се дължи.
Чл.25. Услугите по чл.23 и чл.24 се предоставят на лица над 60 години, хора с
увреждания над 71 на сто намалена работоспособност и ветерани от войните.
Чл.26./Изм.Решение №4-48/28.12.2011г./Лицата, ползващи услугата "Приготвяне на
храна за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст" заплащат дневна такса чрез купон, в размер
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на 1.00 лв.
Чл.27. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ
месеца, за който се дължат.
Чл.27а /Нов- Решение №16-293/25.01.2017г./ Такси за социални услуги, делегирани от
държавата дейности, заплащат лица, навършили 18 години, съгласно Тарифа за таксите за
социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, приета с Решение на Министерски съвет.
РАЗДЕЛ IV .Туристическа такса /отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г./
Чл.28.(1). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(2). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(3). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(4). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(5). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(6). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
(7). отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.
РАЗДЕЛ V . Такси за добив на кариерни материали. /отм.Решение №15159/24.09.2008 г./
Чл.29.(1). /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
(2). /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
(3). /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
Чл.30. /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
Чл.31. /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
Чл.32. /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
Чл.33. /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./
РАЗДЕЛ VI. Такси за технически услуги.
Чл.34. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и
обхващат дейностите във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството,
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл.35. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите
лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.36. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл.37. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
1. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на скица за недвижим имот - 20.00
лв.;
2. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на скица за недвижим имот с указан
начин на застрояване - 30.00 лв.;
3. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за презаверяване на скица, от издаването на които
са изтекли 6 месеца - 10.00 лв.;
4. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за определяне на строителна линия и ниво на
строеж - 30.00 лева;
5. за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и
селищното устройство- 10.00 лв.;
6. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за заверяване на препис от документи и на
копия от планове и документацията към тях - 10.00 лв.;
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7.за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия - павилиони,
кабини и други - 35.00 лв.;
8. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на разрешение за строеж,
основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях:
Юридически
Срок
Физически
лица и
лица
еднолични
търговци
За основно застрояване

150.00лв.

250.00лв.

С комплексен доклад
7 дни за разглеждане
в ЕС 14 дни

За допълващо застрояване

80.00 лв.

160.00лв.

С комплексен доклад
7 дни за разглеждане
в ЕС 14 дни

За временно строителство, съгл.
чл.49 ЗУТ

60.00лв.

120.00лв.

С комплексен доклад
7 дни за разглеждане
в ЕС 14 дни

С комплексен доклад
7 дни за разглеждане
в ЕС 14 дни
9. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ За издаване на разрешение за строеж или
основен ремонт на обекти на техническата инфраструктура (на улични проводи – водопровод,
канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и
информационни кабели и др.), както и съоръжения към тях: - 200.00 лева еднократно.
10./нова Решение №4-48 от 28.12.2011г./ За издаване разрешение за строеж на обекти за
възобновяеми и алтернативни енергийни източници /фотовортаични системи и
ветрогенератори/ - 100,00 лв./Мгвч.
11./нова –Решение 033-651/28.05.2014 г./Издаване на удостоверение за степен на
завършеност на строеж
-за жилищни нужди – 30.00 лв.
-за нежилищни нужди – 60.00 лв.
12. /нова –Решение 033-651/28.05.2014 г./Издаване на заповед за промяна на титуляра в
разрешението за строеж – 50% от таксата по т.8;т.9 и т.10.
Чл.38.(1). Срокът за извършване на технически услуги по чл.37, т.1, 2 , 4 е съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията, а за останалите е 14
(четиринадесет) 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 й размер.
(3). За извършване на бърза техническа услуга до 3 (три) работни дни таксата се
удвоява, а за експресна техническа - до 24 часа - се заплаща в троен размер .
За смяна на предназначение

110.00лв.

220.00лв.

РАЗДЕЛ VII. Такси за административни услуги.
Чл.39.(1). За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1./изм.Решение №51-890/25.07.2019г./ за издаване на удостоверение за наследници - 5.00
лв.;
2./изм.Решение №16-284/19.12.2012г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване
на удостоверение за идентичност на лице с различни имена- 5.00 лв.;
3./изм.Решение №16-284/19.12.2012г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване
на удостоверение, за липса на съставен акт по гражданско състояние /акт за раждане,акт за брак,
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акт за смърт /- 3.00 лв.;
4. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на дубликати на удостоверение
за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от
акт за смърт - 5.00 лв.;
5. /Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на многоезично извлечение от
акт за гражданско състояние – 8,00 лв.;
6./изм.Решение №16-284/19.12.2012г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване
на удостоверение за семейно положение,съпруг/а и деца - 4.00 лв.;
7./изм.Решение №16-284/19.12.2012г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване
на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 4.00 лв.;
8. /Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./ за издаване на удостоверение за правно
ограничение – 5,00 лв.
9. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за адресна регистрация и/или издаване на
удостоверения за постоянен или настоящ адрес - 5.00 лв.;
10.отм. Решение №4-48 от 28.12.2011г.
11.отм. Решение №4-48 от 28.12.2011г.
12./изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за легализация на документи по
гражданското състояние за чужбина - 10.00 лв.;
13. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ за всички други видове удостоверения по
искане на граждани - 6.00 лв.;
14. за преписи от документи - 5.00 лв.
(2). Не се заплаща такса за услугите, визирани в чл.110, ал.2 от ЗМДТ.
(3). /изм. Решение №51-890/25.07.2019 г./ Срокът за извършване на услугата по ал.1 е
3/три/ работни дни. В случаите, в които и необходимо изискване на служебна информация от
друга институция или друга общинска администрация, срокът може да бъде удължен. За
извършването на експресна услуга в рамките на 24 часа, се заплаща удвоения размер на
съответната такса по ал.1. В случаите по ал.3, изречение второ няма експресна услуга.
Чл.40. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 2.00 лева.
Чл.41. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се
заплаща такса в размер на 3.00 лева.
Чл.42. / отменен Решение № 33-423 от 22.12.2009 г., в сила от 01.12.2009 г. /
Чл.43. / отменен Решение № 33-423 от 22.12.2009 г., в сила от 01.12.2009 г. /
РАЗДЕЛ VІІІ. Такси за гробни места.
Чл.44. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно
такси, както следва:
1. до 15 години - 20.00 лв.;
2. за вечни времена - 60.00 лв.;
3.за ползване на семейни гробни места :
3.1.до 15 години - 30.00 лв.
3.2.за вечни времена - 100.00 лв. ;
Чл.45. Таксите за гробни места се събират от съответните служби на общината.
РАЗДЕЛ ІХ. Такса за притежаване на куче.
Чл.46.(1). За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на
10.00 лева.
(2). В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния си адрес/седалище.
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(3). 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.
(4). Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. /отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./
7. /Нова - Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./ кучета,
които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в
регистриран животновъден обект‖
ГЛАВА ТРЕТА /изм Решение №11-123 от 22 07 2008 г. /ЦЕНИ И ТАКСИ
НАНЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИОТ
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
Чл.47. За всички услуги, предоставяни от общината, извън тези по чл.2, ал.1 от тази
Наредба, се определя цена.
Чл.48.(1). Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки
разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а/. 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;
(2). пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от
съществуващата система за отчетност;
(3). цените на услугите могат и да надвишават себестойността им;
(4). цените на услугите са прости и пропорционални;
(5). цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите
от тях постъпват в бюджета на общината;
(6)./ново - Решение №43-843/28.05.2015 г./ Цената на комплексната административна
услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги,определени от тази
наредба,включително и цената на куриерската услуга,ако има такава.
Чл.49.(1). Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна.
(2). Сроковете за извършване на услугите са:
1. обикновена - в рамките на нормативно определения срок за съответната услуга;
2. бърза - в рамките на 50 % от условията, определени в т.1;
3. експресна - до 24 часа от момента на заявяването й.
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(3). Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи по чл.50 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4). Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
(5). Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната - със 100 %.
Чл.50. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне
на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.
Чл.51. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на
кмета на общината.
Чл.52.При неспазване на сроковете по чл. 49, ал. 2 размерът на цената на услугата се
намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от
пълния й размер.
Чл.53./изм.Решение №11-123 от 22.07.2008 г./Общинският съвет - Провадия определя
следните услуги и цени и такси за тях. (Приложение № 1) .
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл.54. /изм. Реш. № 32 – 404 от 27.11.2009 г., отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г./
Чл.55. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните
постановления се издават от кмета на общината.
Чл.56.(1). Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс (ДОПК);
(2). Вземанията от такси се установяват, по реда на ДОПК, от служители на Община
Провадия, определени със заповед на Кмета на общината ;
(3). Актът за установяване на вземането може да се обжалва пред Кмета на
общината;
(4). Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда предвиден в ДОПК.
Чл.57. 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. "Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които
конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. "Ползватели" са физически и юридически лица, на които се
предоставят услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
3. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:
а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност
над 71, на сто с определена чужда помощ;
б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи,
получават като възнаграждение в трудово терапевтичен 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.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.2. Когато орган на общинската администрация, извършва действия или издава
документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на
общинския бюджет .
§.3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
Кмета на общината или определени от него със заповед длъжностни лица.
§.4. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се
завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§. 4.1. /отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./;
4.1.1. /отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./;
4. 1.2. /отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./;
4.1.3. /отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./;
4.1.4. отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.;
4.1.5. /отм.Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./
§.5. Тази Наредба е приета с Решение № 4-40 по Протокол № 4 от 12.02.2008 г.
на Общинския съвет - Провадия, на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и
влиза в сила от 01.04. 2008 г., изменение и допълнение с Решение №11-123 от 22.07.2008 г. в
сила от 01.08.2008 г., изменения и допълнения с Решение №15-159 от 24.09.2008 г. в сила от
11.10.2008 г., с изключение на чл.22, който влиза в сила от 01.10.2008 г., изм. с Решение №18-221
от 22.12.2008 г. в сила от 22.12.2008 г., изм. с Решение №20-228 от 27.01.2009 г. в сила от
01.02.2009 г., изм. с Решение № 24 – 299 от 22.04.2009г. в сила от 15.05.2009г., изм. с Решение №
32 – 404 от 27.11.2009 г. в сила от 01.01.2010 г., изм. с Решение № 33 – 423 от 22.12.2009 г. в
сила от 01.12.2009 г. и 01.01.2010 г., изм. Решение №34-447 от 05.02.2010 г. в сила от 18.01.2010 г.,
изм. Решение №43-589 от 28.12.2010 г. в сила от 01.01.2011 г.изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г., в
сила от 01.01.2011г. с изкл. на §7, в сила от 01.07.2011 г.и §15 в сила от 01.02.2011 г., изм.Решение №448 от 28.12.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., с изкл. на §1 в сила от 16.01.2012 г.изм.с Решение №11174/28.06.2012 г.в сила от 01.08.2012 г.;изм.и допълн.с Решение №16-284/19.12.2012 г. в сила от
01.02.2013 г.;доп.с решение № 19-372/28.03.2013 г в сила от 01.05.2013 г.;доп.Решение № 20383/30.04.2013 г.в сила от 01.06.2013 г.;изм.решение №23-488/25.07.2013 г.в сила от 01.09.2013
г.;доп.решение №27-539/27.12.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.;изм.решение №31603/26.03.2014г.доп.решение №33-651/08.05.2014 г. в сила от 08.06.2014 г.изм. Решение №43843/28.05.2015 г. в сила от 20.06.2015 г./изм.решение 045-915/29.07.2015 .изм.решение №45915/29.07.2015 г.в сила от 14.08.2015 г./
§.6./изм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г./Зоните по чл.19, ал.3 от тази Наредба се
определят като: в І-ва зона се включват І и ІІ зона, а във втора зона – ІІІ зона,
определени с Решение №21-250 от 07.03.1998 г. на Общински съвет Провадия.
§.7. Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2008г. е определен
съгласно Решение на ОбС № 3-20 от 2007 г.
§.8. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската
администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.
§.9./нов Решение №20-228 от 27.01.2008 г./ За 2009 г. първата вноска по чл.16
ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
§.10. /нов Решение №20-228 от 27.01.2008 г./ На предплатилите за цялата година в
срока по §9 се прави отстъпка от 5 на сто.
§.11. /нов Решение №20-228 от 27.01.2008 г./ За 2009 г. Общински съвет Провадия
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определя таксата за битови отпадъци до 31.01.2009 г. Когато в този срок общинският съвет
не е взел решение за определяне размера за таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник
се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
§12. /нов Решение № 8-135 от 29.04.2020г / През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на
лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.
§ 13 / нов с Решение № 8-135 от 29.04.2020г./ Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Провадия е приета с Решение № 8-135 по Протокол №8 от 29.04.2020г.
на Общински съвет Провадия и влиза в сила три дни след нейното публикуване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ( към чл.53)

СПИСЪК
на видовете услуги и цени за тях
/изм.Решение №11-123 от 22.07.2008г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г., изм. и
доп. с Решение № 8-135 от 29.04.2020г/
Вид услуга

№ по
ред

Цена

Административни услуги
001. /изм.Решение 16-284/19.12.2012г.; изм.Решение №51890/25.07.2019 г./ Комплектоване и заверка на документи
към искане за установяване на българско гражданство .

25.00 лева

002. /доп.Решение №16-284/19.12.2012 г.; изм.Решение №51- 10.00 лева
890/25.07.2019 г./ Заверка на декларация за постоянно
пребиваване на чужденец в Република България
003. /изм.Решение №16-284/19.12.2012 г.; изм.Решение №5110.00 лева
890/25.07.2019 г. / Издаване на Удостоверение за вписване в
регистрите на населението.
004. /изм.Решение №16-284/19.12.2012 г.; изм.Решение №51- 10.00 лева
890/25.07.2019 г. / Издаване на удостоверение за сключване на
граждански брак от български гражданин в чужбина.
005. отм. Решение №51-890/25.07.2019 г.
006. Припознаване на дете.

5.50 лева

007. Предоставяне на информация по Закона за достъп до
обществена информация.

По тарифа

Копиране
Формат А4 – едностранно
Формат А4 – двустранно
/изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г./Формат А3 –
едностранно
008.4 /изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г./Формат А3 – двустранно
008.
008.1
008.2
008.3

009.
091.
092.
010.
011.

Ламиниране
Формат А4
Формат по-голям от А4
Подвързване (гребениране)
/отм. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./
Корекция на ЕГН

0.10 лева
0.15 лева
0.25 лева
0,35 лева

1.00 лева
1.50 лева
1.50 лева
1.00 лев
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012. Нотариални заверки
013.

/нова Решение № 4 – 48 от 28.12.2011 г./ Записване на
информация на оптичен носител – CD-R 700 мб.

По тарифа
0,96 лв./брой

Стопански услуги:
Вид услуга
Цена
№ по
ред
001. /Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./
Издаване на удостоверение за вписване на търговски обекти в
информационен регистър „Търговска дейност в стационарни и Безплатно
преместваеми обекти‖
По тарифа

002.

Категоризация на заведения за хранене и
развлечения.

003.
004.

По тарифа
Категоризация на средства за подслон и места за
настаняване.
/изм. Решение №15-159/24.09.2008 г.Решение №16- Еднократно-7.00лева
284/19.12.2012 г./Издаване на удостоверение за регистрация Годишно- 27.00 лева
на удължено работно време .

005.

Отм.Решение №20-228 от 27.01.2009

006.

Отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г.

В зависимост от вида на
търг. обект

007.

/изм.Решение №16-284/19.12.2012 г./Справка-декларация по
чл.116,ал.4 от закона за туризма.

безплатна

008.
009.

11.00 лв./месец
Издаване на пропуск за движение на автомобили по
Централния площад.
/изм.Решение №16-284/19.12.2012 г.; изм.Решение №22-376 20.00 лева
ат 29.05.2017г., в сила от 06.06.2017г./
/Издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници .

009А

/отм.Решение №16-284/19.12.2012 г./

009Б

/Нова - Решение №22-376 ат 29.05.2017г., в сила от
06.06.2017г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ Издаване
30.00 лева
на два броя холограмни стикери за таксиметров автомобил

010.

/изм.Решение №44-602от 19.01.2011 г. ,в сила от
01.02.2011г Решение №16-284/19.12.2012 г.//Издаване на
пропуски за влизане в зоните и улиците,ограничени за
движение на пътни превозни средства.

011.

/Отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./

9.00 лева/6 месеца
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012.
013.
014.
015.

/Отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./
/Отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./
/изм. Решение №15-159/24.09.2008 г./Издаване на
удостоверение за регистрация за търговия на открито.
Отм.Решение №44-602 от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./

7.00 лева

14.00 лева

016.

Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на
селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ.

017.

/Отм. Решение №51-890/25.07.2019 г./

018.

/Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./
Потвърждаване или промяна на категорията на издаване на
удостоверение

По тарифа на
Министерство на
туризма

019.

/Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани
заведения за хранене и развлечения и издаване на
удостоверение

По тарифа на
Министерство на
туризма

020.

/Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./
Промяна на категорията на туристически обект и издаване на
удостоверение

021.

/Нова - Решение №51-890/25.07.2019 г./
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани
места за настаняване

По тарифа на
Министерство на
туризма
По тарифа на
Министерство на
туризма

001.

002.

Услуги — общинска собственост
/изм. Решение №16-284/19.12.2012 г., /изм. Решение №51890/25.07.2019 г./
/ Издаване на удостоверение за наличие
или липса на съставен акт за общинска
собственост.
/изм.Решение №16-284/19.12.2012 г. / Издаване на

10.00 лева

7.00 лева

удостоверение за отписване на имота от актовите книги
за имотите -общинска собственост или възстановен
общински имот.
003.
004.
005.

Издаване на препис от акт за общинска собственост
Изм.Решение №20-228 от 27.01.2009 г. Издаване на
заверено копие от документ.
/изм.Решение №16-284/19.12.2012 г. / Издаване
на Удостоверение за наличие или липса на
претенции за възстановяване на собствеността
върху недвижими имоти.

11.00 лева
6.00 лева
6.00 лева
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006.

/изм.Решение №44-602от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./
/Продажба на имоти-частна общинска собственост.

11.00 лева

007.

Включване в списъците за картотекиране на граждани с
доказани жилищни НУЖДИ.

3.00 лева

008

/отм.Решение №16-284/19.12.2012 г. /

009.

/отм.Решение №16-284/19.12.2012 г. /

010.

Проверка и прием на документи за изплащане на
левовата компенсация.

11.00 лева

011.

Замяна на наети общински жилища по доброволно
споразумение .
/доп. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./
Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти
между общината и физически или юридически лица
Изготвянето на пазарната оценка на имота е за сметка
на иницииращата страна и се заплаща при изготвяне на
оценката.
/отм.Решение №16-284/19.12.2012 г. /

11.00 лева

Издаване на препис от документ за извършена
разпоредителна сделка.
Цена на тръжни документи при провеждане на търгове за
продажба на общински имоти по Закона за приватизация.

11.00 лева

012.

013.
014.
015.

21.00 лева

0.5% от началната
тръжна цена

Цена на тръжни документи при провеждане на търгове за
продажба на общински имоти по Закона за общинската
собственост.
Цена на тръжни документи при провеждане на търгове за
отдаване под наем на общински имоти.

0.3% от НТЦ

016.

Учредяване право на надстрояване или пристрояване
върху недвижими имоти - общинска собственост

11.00 лева

017.

Изкупуване право на собственост от физически или
юридически лица върху земя с учредено право на строеж

21.00 лева

018.

21.00 лева
Замяна на общински недвижими имоти с имоти,
собственост на физически или юридически лица
/Нова с Решение № 8-135 от 29.04.2020г./
100.00 лева
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен
акт за общинска собственост и вписването му като заверка в
молба декларация от отдел УТЕОС.

019

10 % от НТЦ
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020

/Нова Решение № 8-135 от 29.04.2020г /
Окомплетковане и заверка на молба-декларация до Нотариус за
10.00лева
сдобиване с нотариаен акт за собственост чрез обстоятелствена
проверка

Технически услуги
001. /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./ Изготвяне на
становище и предписание за разработване подробен
устройствен план, с извадка от действащия план за регулация
и застрояване.
-за имот в строителните граници
- за имот извън строителните граници
002 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Процедиране и разглеждане на градоустройствени планове
от Експертен съвет по устройство на територията (ЕС по
УТ ) за изменение на подробни устройствени планове
(ПУП).
- за частично изменение на общ градоустройствен план
(ОГП):
- до три поземлени имота
- над три поземлени имота
003 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Процедиране и разглеждане от ЕС по УТ на
генерални планове в производствени зони :
-до 20 дка
- над 20 дка
004 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Разглеждане на генерални планове и даване на
становища по чл.34, ал.1, т.10 от ППЗОЗЗ
- до 20 дка
- над 20 дка
005 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Разглеждане и процедиране на подробен устройствен план план за застрояване по смисъла на чл.38, ал.2,4 от ППЗОЗЗ
- до 20 дка
- над 20 дка

100.00 лева .
130.00 лева.

400.00 лв.

150.00 лв.
250.00 лв.

110.00 лева
150.00 лeва

80.00 лв.
150.00 лв.

100.00 лв.
300.00 лв.

Одобряване ( съгласуване ) и процедиране на архитектурни и
сградни инсталационни проекти
006.1 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
1.00 лв./кв.м, но не поЗа жилищни сгради (вкл. Пристройки, надстройки,
малко от 100.00 лв.
реконструкции и преустройство със смяна на
конструктивната система) - върху разгъната застроена
площ
006
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006.2 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
За нежилищни сгради (вкл. Пристройки, надстройки,
реконструкции и преустройство със смяна на
конструктивната система) - върху разгъната застроена
площ
006.3 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
За преустройство и реконструкции, без промяна на
конструктивната система
- за жилищни сгради
- за нежилищни сгради

1.50лв./кв.м, но не помалко от 150.00 лв.

Не по-малко от
70.00 лв. 0.70
лв./кв.м 1.00
лв./кв.м.

006.4 /отм.Решение №51- 890/25.07.2019 г./
006.5 /изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Пресъгласуване и преодобряване на архитектурни проекти с
изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране на промени
(преработки) в одобрени проекти
- за жилищни сгради по 006.1
- за нежилищни сгради по 006.2
- за жилищни сгради по 006.3
- за нежилищни сгради по 006.3

1.00 лв./кв.м., не по
малко 100лв.
1.50 лв./кв.м.,не по
малко от 150лв.
0.70 лв./кв.м., не по
малко от 70 лв.
1.00 лв./кв.м., не по
малко от 100лв.

006.6 За самостоятелни сградни инсталационни проекти за сгради
(ОВ, Ел. и ВиК - за всеки вид инсталация поотделно)

12 % от 006.1; 006.2;
006.3; 006.4 и 006.5;

006.7 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За трафопостове и ел.уредби

1.00 лв./квт (ква)

006.8 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За абонатни станции и самостоятелни котели

100.00 лв./гигакалория

006.9 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
3.00 лв./киловат
За водоснабдителни съоръжения за повишаване на напора и
канализационни помпени станции
006.10 За пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

1.70 лв./куб.м. капацитет

006.11 Одобряване на части на Комплексен проект за

1.10 лв./кв.м.

инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
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006.12 Нова

Решение №4-48 от 28.12.2011 г.
Одобряване/съгласуване/ на проекти на обекти за
възобновяеми
е
алтернативни
енергийни
източници:
- фотоволтаични системи
- ветрогенератори
006.13 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгласуване
и
одобряване
на
идеен
инвестиционен проект (чл.141, ал.1, чл.143 и
чл.144 от ЗУТ)
006.14 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Одобряване на изгубен инв.проект-заснемане
извършен строеж по чл.145, ал.5 от ЗУТ

2 лв/кв.м.
12 000,00лв./брой
100,00 лв.

На база РЗП
на

006.15 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Одобряване на задание и издаване на разрешение за
изработването на ПУП/КПИИ/Комплексен проект за
инвестиционна инициатива /чл.150 от ЗУТ/

150,00лв.

006.16 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Презаверяване на разрешение за строеж, което е
изгубило действието си, поради изтичане на срока
(чл.153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ)

70,00 лв.

006.17 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна
документация (чл.175 от ЗУТ)

8 лв. за 1 бр.

006.18 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Издаване на удостоверение за степен на завършеност
(чл.181, ал.2)

50.00 лв.

006.19 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

80.00лв.

006.20 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж

20.00лв.

006.21 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Одобряване на План за безопасност
/осн.чл.156б, ал.1, т.1 от ЗУТ/

30.00лв.
и

здраве

006.22 /Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
Одобряване на План за управление на строителните
отпадъци в случаите когато се изисква по Закона за
управление на отпадъците /осн.чл.156б, ал.1, т.1 от ЗУТ/

50.00лв.
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007. /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Разглеждане, одобряване ( съгласуване) и процедиране на
проекти на инженерната инфраструктура
007.1 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За топлопреносни мрежи

- не по-малко от
100.00 лв.

007.2 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За външни водопроводни и канализационни мрежи
007.3 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./

1.00 лв./лин.м

1.00 лв./лин.м.

1.00 лв./лин.м.

За електрически и телефонни кабели и въздушни линии,
вкл. И за кабелизация на кабелна телевизия
007.4 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За газопреносна и газоснабдителна мрежа
007.5 /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г.,
/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За частни и горски пътища
008 Издаване на комбинирана цветна скица с
удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ

1.00 лв./лин.м.

1.00 лв./лин. м.
25.00 лева

009 Разглеждане на архитектурни проекти в Експертен Съвет по УТ
009.1 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
0.70 лв./кв.м. не по-малко
от 70.00 лв.
За жилищни сгради, на база разгъната застроена площ
009.2 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За нежилищни сгради

0.50 лв./кв.м, не помалко от 60.00 лв.

009.3 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
За предварителен идеен проект, на база разгъната
застроена площ (РЗП)
009.4 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Проект за преустройство, на база РЗП

40% от 009.1 и 009.2

009.5 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Пресъгласуване и преодобряване на архитектурни и
конструктивни проекти, на база РЗП
010. /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Заверка на строителен протокол за съответствие с издадени
строителни книжа и с Подробен устройствен план (ПУП)

50% от 009.1 и 009.2

70% от 009.1 и 009.2

30.00 лева

011. ( Отм. - Решение №7-118 от 27.04.2016 г., в сила от
26.05.2016 г.)
011.1 ( Отм. - Решение №7-118 от 27.04.2016 г., в сила
от 26.05.2016 г.)
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011.2 ( Отм. - Решение №7-118 от 27.04.2016 г., в сила
от 26.05.2016 г.)
011.3 ( Отм. - Решение №7-118 от 27.04.2016 г., в сила
от 26.05.2016 г.)
012. /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Проверка на строителна линия и ниво (по жалби от
съседни имоти)

30.00 лева

Съгласуване на проекти за организация на движението при извършване на
строително-ремонтни работи
013.1 Без спиране на движението
14.00 лева
013.2 Със спиране на движението
30.00 лева
013.

014. Съгласуване на трасета за улични проводи
0.40 лв./лин.м.
015. Разглеждане ( съгласуване ) на комуникационно-транспортни планове за
производствени и обслужващи обекти
015.1 За паркинги, гаражи, автогари, сервизи, складове и
70.00 лева
производствени площадки
015.2 За бензиностанции, газостанции и крайпътни
200.00 лева
обслужващи обекти
016.

017.
018.

019.
020.

021.

022.
023.

024.
025.

Заверка на скици от Плана за регулация и застрояване (ПРЗ)
за идентичност с документа за собственост за всеки
предходен план
Отм. Решение №18-221 от 22.12.2008

5.00 лева

/изм. Решение №51-890/25.07.2019 г./
Издаване на удостоверение за местонахождение на
недвижим имот
Замерване на площ на едровите помещения
Изготвяне на становище по §6 от Преходните и
заключителни разпоредби на Наредба №2 за въвеждане
в експлоатация на строежите от 2003 г.

20.00 лева

Изготвяне на справка за ползване на обект по
предназначение във връзка с издаване на разрешение за
търговия с тютюневи изделия
/отм.Решение №15-159/24.09.2008 г./

15.00 лева

/Изм. Решение №33-651/28.05.2014 г., /изм. Решение №51890/25.07.2019 г./
/Издаване на удостоверения за търпимост на строежи:
-за обекти до 35 кв.м. РЗП

20.00 лева
10.00 лева

100.00 лева

- за обекти над 35 кв.м. РЗП

1.50 лв.на кв.м., но не
по-малко от 250.00 лв.

Попълване на кадастрален план за нов обект

50.00 лева

Освидетелстване на сгради с протокол по чл.195 ЗУТ -до 10
км. -над 10 км.

10.00 лева
15.00 лева
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/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Издаване на удостоверение за идентичност на адреси на
недвижими имоти
/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Приемане и обработка на жалби по териториалноселищно устройство (ТСУ).
/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Попълване ( поправка) на одобрен кадастрален план
/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Изменение на регулация по §. 8 от ПР на ЗУТ

10.00 лева

030.

/изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Попълване приложения на данъчни декларации

4.00 лева

031.

Издаване на удостоверение за реално обособени части
на сгради - чл.202 от ЗУТ
/изм. Решение №51-890/25.07.2019 г./
Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект
от здравно, детско и учебно заведение

20.00 лева

026.

027.

028.
029.

032.

20.00 лева

20.00 лева на имот
20.00 лв. на имот

20.00 лева

Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от
четвърта категория съгласно чл.8 Наредба №1 за номенклатурата за
видовете строежи, издадена на основание чл.137, ал.2 от ЗУТ
033.1 Съгл. Ал.1
а/ частни пътища-отворени и неотворени за

033.

обществено ползване, горски и селскостопански
пътища и съоръжения към тях, вкл. И мостове,
водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.
б/ улици от второстепенна улична мрежа V и VІ клас и
съоръженията към тях / мостове, водостоци,
подпорни стени, подземни улични мрежи,
кръстовища, улични съоръжения за осветление,
сигнализация, безопасност и др./
- в урбанизирани територии
- извън урбанизирани територии

033.2 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгл. Ал.2 За жилищни и смесени сгради със средно
застрояване; сгради и съоръжения за обществено
обслужване с РЗП от 1000 м2 до 5000 м2 или с капацитет
от 100 до 200 места за посетители:
-жилищни сгради със средно застрояване и сградните
отклонения на инж. Мрежа към тях
-смесени сгради със средно застрояване и сградните
отклонения на инж. Мрежа към тях;

150 лв. на км., но не
повече от 3000
250 лв. на км., но не
повече от 5000

500 лв.
600 лв.

26

-сградни съоръжения за общ. Обслужване съгласно
номенклатура по Приложение №2 към Наредба - за
образование, соц. Грижи, култура и изкуство, религия, адм.
Услуги, търговия, общ. Хранене, хотели и услуги, сгради и
съоръжения за спорт и развлечения и др.
-амбулатория за първична мед. помощ, амбулатории за
специализирана мед. помощ, дрогерии, селскостопански и
ветеринарни аптеки
033.3 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгл. Ал.3 За производствени сгради с капацитет от 50 до
100 раб. Места и съоръжения и складове към тях

900 лв.

700 лв.

800 лв.

033.4 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
700 лв.
Съгл. Ал.4 За паркове, градини и озеленени площи до 1 ха, вкл.
Атракционни, паркове за отдих, зоологически и ботанически
градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения,
гробищни паркове, сгради на паркинг - гаражи, гаражи и
открити паркинги, разположени в самостоятелни Урегулирани
поземлени имоти (УПИ), с капацитет от 50 до 100 паркоместа.
033.5 За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на 50% от таксата
предназначението на строежите по чл.8, ал.1 до ал.4 вкл., както
и вътрешните преустройства на сградите от първа до
четвърта категория, с която не се засяга конструкцията им.
Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от пета
категория съгл. Чл.10 от ЗУТ
034.1 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгл.ал. 1 За жилищни и смесени сгради с ниско
застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за общ.
Обслужване с РЗП до 1000 м2 или с капацитет до 100 места
за посетители:
180 лв.
-жилищни сгради с ниско застрояване и сградните
отклонения на инж. Мрежа към тях;
200 лв.
-смесени сгради с ниско застрояване и сградните
отклонения на инж. Мрежа към тях;
-вилни сгради;
120 лв.
034.

-сгради и съоръжения за общ. Обслужване съгласно
номенклатурата по Приложение 2 към Наредбата - за
образование, соц. грижи, култура и изкуство, религия, адм. и
битови услуги, търговия, общ. хранене, хотели, сгради и
съоръжения за спорт и развлечения и др.;

350 лв.
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-сгради за паркинг - гаражи, гаражи и открити
паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с
капацитет до 50 паркоместа;
034.2 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгл. Ал.2 За производствени и складови сгради с капацитет
до 50 раб. Места и съоръжения към тях

300 лв.

034.3 /изм.Решение №51-890/25.07.2019г./
Съгл. Ал.3 За строежите от допълващото застрояване, извън
тези от шеста категория
034.4 За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна

100 лв.

на предназначението на строежите по чл.10, ал.1 до ал.3
вкл.
035. Предоставяне на информация за регулационни и
нивелетни репери, необходими за определяне на
строителна линия и ниво на сгради, огради и
съоръжения
- предоставяне на данни от регулационните планове / копие
от регулационен план /
- за копия с по-големи размери да се приравняват към формат
А3
- предоставяне на информация за регулационни и
нивелетни репери
- предоставяне на копия от репераж на полигонови, осови и
триангулачни точки

450 лв.

50 % от таксата

Формат А3 - 5 лв.
Формат А4 - 3 лв.
5 лв. на репер
4 лв. на точка

- предоставяне на координати на полигонови, осови и
триангулачни точки
036. Изготвяне на удостоверение по чл.52 ал.5 от ЗКИР във връзка с
чл.175 и чл.116 от ЗУТ
037. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право

5 лв. на точка

038. Регистриране технически паспорт на строеж

15 лв.

039. /изм.Решение №44-602от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./
Разрешение от главния архитект за поставяне на
рекламно-информационни елементи /РИЕ/

30лв.

10 лв.
15 лв.

040. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ Заверка на
екзекутивна документация на завършен стоеж:
040.1. Без отклонения от съгласувателни проекти

20 лв.

040.2. С несъществени отклонения от съгласуваните проекти

40.00 лв.
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041. /нова Решение №4-48 от 28.12.2011 г./ За ползване на
тротоари за разполагане на строителни материали

2,00 лв./кв.м. на месец, но
не повече от 5 месеца

/нова Решение № 27-539 27.11.2013 г./ Предоставяне на
правото за окачване на електронни съобщителни
устройства
и
съобщителни
кабели
на
стълбове,предназначени за улично осветление.

0.70 лв /без ДДС/ на
стълб/на месец

42.

Екология
001. /отм.Решение №16-284/19.12.2012 г. //
002. Издаване разрешително за изкореняване на частна и
общинска дълготрайна растителност и подкастряне на клони
003.

Дървета - 20.00 лв.
Клони -10.00 лв.

/доп. изм. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009
г.изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г.изм.Решение №16284/19.12.2012 г.изм.Решение 31-603 /26.03.2014
г.изм.Решение №3-36/21.12.2015 г./
/Отм. - Решение №51-890/25.07.2019г./

/изм. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г.,Решение
№43-589 от 28.12.2010 г.изм.решение №31603/26.03.2014 г./ Депониране и обезвреждане на
твърди битови отпадъци на други общини на депо за
отпадъци гр. Провадия
- генерирани на територията на община Провадия
005. /изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г./Издаване
позволително за ползване на лечебни растения.

15,14 лв./куб.м без ДДС

004.

Услуги по Местни данъци и такси
001. Удостоверение за декларирани данни
002. /доп. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г.
/изм.Решение №44-602от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г.изм.Решение №16-284/19.12.2012 г. , изм.
Решение №16-293/25.01.2017г./
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на
недвижим имот и незавършено строителство:
- обикновена - до 5 дни;
- експресна - :
- при подадено заявление с входящ номер до 11.00 ч.
– услугата се предоставя в рамките на същия работен
ден;
- при подадено заявление с входящ номер след 11.00
ч. – услугата се предоставя до 24 часа

на

По тарифа

5.00 лева

10.00лева
20.00лева
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002.1. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г.
/Отм.Решение №44-602от 19.01.2011 г. в сила от
01.02.2011г./
003. /нова Решение №11-123 от 22.07.2008 г./ Удостоверение
по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие или липса на
задължения към Община Провадия
004.

/нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г., /изм.Решение
№44-602от 19.01.2011 г. в сила от 01.02.2011 г./ Издаване
на копие от декларация по ЗМДТ, включително
приложените документи към нея.

005

/Нова - Решение №51-890/25.07.2019г./
За заверка на документи по ЗМДТ за чужбина

006 /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г, изм. Решение
№ 8-135 от 29.04.2020г /
Издаване на дубликат на квитанция

5.00 лв.

2.25 лв. за I –ва страница +
0.20лв. за всяка следваща
страница

10.00лв.

2.00 лв.

007

2.00 лв.
/ нова – Решение № 8-135 от 29.04.2020г./
Разпечатка от програмния продукт на декларация, справка като
размер на таксата

008

/ нова Решение № 8-135 от 29.04.2020г./
3,00 лв. на бр.
Издаване на удостоверение за платен данък върх превозни
средства

/нова Решение № 8-135 от 29.04.2020г/
Издаване на удостоверенеие за подадена декларация за
недвижим имот
и вписванетето му в подадена молбадекларация за снабдяване с Нотариален акт по обстоятелствена
проверка
Култура
001. /изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г. изм.Решение №23488/25.07.2013 г.;Решение № 43-843/28.05.2015 г./ /Вход за
градски исторически музей и художествена галерия - за възрастни
- за учащи и пенсионери
- за деца до 7 г. и хора с увреждания

2.00 лв.
1.00 лв.
безплатно

002. /изм.Решение №23-488/25.07.2013 г./ Беседа
в исторически музей и художествена галерия

10.00 лв/група

002.1 /нова №23-488/25.07.2013 г.
Беседа на крепост „Овеч―
003. Отменено с решение №45-915/29.07.2015 г.

10.00 лв.

009

30,00 лв.

30

003.3 Озвучаване на събрания, концерти и други прояви -в
Административната сграда на Община Провадия -извън
Административната сграда на Община Провадия
004

20.00 лв./час
50.00лв./час

Вход за крепостта "Овеч"

004.1 /изм.Решение №4-48 от 28.12.2011г.;
Решение № 43843/28.05.2015г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
За граждани:
-за възрастни
4.00 лева
- за учащи и пенсионери
2.00 лева
-за деца до 7 г. и хора с увреждания /ново/
безплатно
- за групи над 20човека се прави отстъпка 20%
004.2 Допълнителни
услуги: Екскурзовод
– за групи
-водач по маршрут - екопътека
004.3 Достъпът до крепостта "Овеч" и "Табиите" за
гражданите на община Провадия.
004.4 /ново- Решение № 43-843/28.05.2015 г./
Ползване на Исторически музей от организации с
нестопанска цел и физически лица /ново/

5.00 лева
10.0 лева
безплатен

150.00 лв./час

Ползване на Художествена галерия от организации с
нестопанска цел и физически лица /ново/
Други услуги
001. /изм. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ Предоставяне на
бланки

120.00 лв./час

002. /изм. Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./ Ползване на
общински зали от външни лица

20.00 лв ./час

002.1 Ползване на зала в сградата на общината за сключване на
граждански брак
002.2 /Нова - Решение №7-118 от 27.04.2016 г., в сила от
26.05.2016 г./ Ползване на стая в сградите, в които се
помещават кметствата в населените места от Община Провадия
003. /изм. Решение №16-293/25.01.2017г./
Нощувка в базата за гости на Община Провадия: - в апартамент:
-в стая с две легла:
- в двойна стая за самостоятелно ползване:

0.10лв./бр.

5.00 лева

3.50 лв./час

50.00 лева
12.00 лева /на легло
18.00 лева /на легло

003.1. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г., отм.Решение
№4-48 от 28.12.2011 г.
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003.2. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г., / изм. Решение
№16-293/25.01.2017г./, изм. с Решение № 8-135 от
29.04.2020г /
Предоставяне на зала и оборудване в базата за гости на
Община Провадия за организиране на тържества, детски
партита, рождени дни и др.
Предоставяне на зала и оборудване в базата за гости на Община
Провадия за организиране на културни събития, работни срещи,
събрания, семинари, обучения, презентации и други събития от
подобен характер за физически или юридически лица.
Предоставяне на зала в базата за гости на Община Провадия
на училища, читалища, детски градини и пенсионерски
клубове от Община Провадия, за организирани от тях
културни събития, концерти, работни срещи, годишнини,
събрания и други от подобен характер, с изключение на
събития с предварително обявен вход.
003.3. /нова
Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г., /изм. Решение
№16-293/25.01.2017г./отм. с Решение № 8-135 от
29.04.2020г/
003.4 /изм. Решение № 29 – 515 от 25.01.2018 г./
Ползване на залата за дегустация във Винарна –
архитектурен резерват „Вароша―
004.

60 лева/ден без ползване
на посуда
80.00 лева с ползване на
посуда

20 лева/ден

безплатно

15 лева/ден

Отменено с решение №45-915/29.07.2015 г.

005. Услуга с храсторез /изм. Решение №33-651/28.05.2014 г./

4.00 лв./час

006. Услуга с моторен трион / изм. Решение №33-651/28.05.2014 г./

4.00 лв./час

007. Резитба на клони /изм. Решение №33-651/28.05.2014 г./

4.00 лв./час

0008. Резитба на храсти /изм. Решение №33-651/28.05.2014 г./

4.00 лв ./час.

009. Резитба на жив плет/ изм. Решение №33-651/28.05.2014 г./

4.00 лв/час

010. Цена за обществени тоалетни - град Провадия

0.30 лева

011. /изм.Решение №4-48 от 28.12.2011 г. изм. Решение №33651/28.05.2014 г.//Услуга с автовишка за 1 час за гр.Провадия

30 лева

011.1. /нова Решение №4-48 от 28.12.2011 г изм. Решение №33651/28.05.2014 г././Услуга с автовишка за 1 час извън града в
рамките на общината

40 лв./час плюс 0.80
лв./км. транспортни
разходи

012. /нова Решение № 32 – 404 от 27.11.2009 г./
Предоставяне ползване на мултимедия

10.00 лв./час
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013. /нова Решение №34-447 от 05.02.2010 г./
Изкопаване на гроб за извършване на погребение в
гробищните паркове на гр.Провадия.
014. /нова Решение № 34 – 447 от 05.02.2010 г./
Изкопаване на гроб за изваждане и заравяне на кости в
гробищните паркове на гр.Провадия.

85,00 лева

60,00 лв.

015. /нова Решение №39-547 от 11.08.2010 г., в сила от 01.09.2010
г.; изм.Решение №51-890/25.07.2019 г./
Организиране
и
провеждане
на
радостен
граждански ритуал – граждански брак
- в ритуалната зала в Ламбова къща с фолклорна програма;
200,00 лв.
- в ритуалната зала в Ламбова къща с класическа музика;
- на място, различно от ритуалната зала в Ламбовата къща
/на територията на община Провадия / с фолклорна
програма;
- на място, различно от ритуалната зала в Ламбовата къща
/на територията на община Провадия/ с класическа музика;
- Ритуал без озвучаване в сградата
администрация Провадия в делнични дни;

на

Общинска

80,00 лв.
250,00 лв.

130,00 лв.

20,00 лв.

- Ритуал с озвучаване /класическа музика/ в сградата на
30,00 лв.
Общинска администрация Провадия в делнични дни;
016. /нова Решение №39-547 от 11.08.2010 г., в сила от
01.09.2010 г./
Организиране и провеждане на радостен граждански ритуал –
именуване
- в ритуалната зала в Ламбова къща;
50,00 лв.
- на място, различно от ритуалната зала в Ламбова къща.
100,00 лв.
017. /нова Решение №44-602 от 19.01.2011 г., в сила от
01.02.2011 г./
Изготвяне на справка за движимо и недвижимо имущество
(без копие на декларация) и за гражданска регистрация по
искане на частни съдебни изпълнители за проверяван ЕГН,
БУЛСТАТ или ЕИК
018. /нова-Решение №43-843/28.05.2015 г./
018.1 Ползване на спортна площадка гр.Провадия:
За отборни срещи по минифутбол:
-за учащи
-за възрастни

5.00 лв.

6.00 лв./час
10.00 лв./час
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018.2 За отборни срещи по волейбол:
-за учащи
-за възрастни

6.00 лв./час
10.00 лв./час

018.3 За тенис на корт:
-със собствени топки и ракети
-с топки и ракети общинска собственост

8.00 лв./час
12.00 лв./час

018.4 За ползване на спортната площадка с осветление в
тъмната част на денонощието:
-зимно работно време до 20.00 ч.
-лятно работно време – до 22.00 ч.

15 лв./час

018.5 За провеждане на учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност от лица по чл.4,ал.3 и чл.9 ал.1 от
Правилника за реда за използване на спортни обекти и
съоръжения – общинска собственост за нуждите на
физическото възпитание и спорта и свързаните с тях
обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия.

20.00 лв./ час

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ПРОВАДИЯ:
/П/
/Димо Димов/
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