
 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет 

(Приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с 
Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол 

№ 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с 
Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 

41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение 
№25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по Протокол № 

12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение 
№124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 
09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г.,изм. с  Решение 

№35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд 

Разград,  изм.и доп. с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение 
№291  по Протокол №26/26.01.2018г. на ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на 
Административен съд – Разград, изм. и доп. с Решение № 413/31.01.2019 г., изм. и доп. с 
Решение №489 от 29.08.2019 г., изм. и доп. с  Решение № 92/ 05.08.2020 г., изм. и доп. с  

Решение № 92/ 25.02.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

 § 1. В чл.2, ал.1, т. 3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават. 
 § 2. В Глава втора в наименованието на  Раздел III „Такси за детски ясли, детски 
градини и други общински социални услуги“,  думите „детски ясли“ и „детски градини“, 
„и други“ се заличават. 

§ 3. В Глава втора,  Раздел III се правят следните промени:  

 1. Отменя чл. 24. 

 2. Отменя чл. 25. 

 3. Отменя чл. 26 

 4. В чл. 27, ал. 5  придобива следния вид: 

            (5) Ползвателите на социалните  услуги  „Патронажна грижа“  и „Асистентска 

подкрепа“  не заплащат такса.  

    § 4.  В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, в Приложение 
№ 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“  и в Приложение № 5 към чл. 46, 
„Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет“ прави следните 
промени, както следва: 
 1. В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, се променя 
наименованието на административна услуга  № 2083, записана под пореден номер т.2, което 
става: „Издаване  на виза за проектиране.“ 

 2. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел I. 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне,  се правят следните 

промени: 



 2.1. Променя наименованието на административна услуга  № 2019, записана под 
пореден номер т.6, което става: „ Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи 
път.“  

 2.2. Създава нова т. 7, административна услуга № 2034 с наименование „Издаване на 
препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път“, обикновена услуга – 3 дни, цена 
5.00. лв, експресна услуга 3 часа, цена 10.00 лв. 

 2.3. Променя наименованието на административна услуга  № 2017, записана под 
пореден номер т. 13, което става: „Издаване на удостоверение за сключване на  брак от 
български граждани в чужбина“. 

 3. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел II. 
Административни услуги Нотариална дейност,  променя наименованието на 
административна услуга  № 2015, записана под пореден номер т.1, което става: „Нотариално 
удостоверяване  на  подписите на частни документи, които са едностранни актове и не 
подлежат на вписване“.  

 4. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел V. 
Административни услуги - Местни данъци и такси,  променя наименованието на 
административна услуга  № 2834, записана под пореден номер  т.14, което става: „Служебно 
предоставяне на информация за наличие или липса на задължения“. 

 6. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел II –Административни услуги „Търговия, туризъм“, се правят следните 
промени: 

 6.1. Променя наименованието на административна услуга  № 2047, записана под 
пореден номер  т.4, което става: „Категоризация  на  места за настаняване“. 
 6.2. Отменя административна услуга № 2048, записана под т. 5.1. „Вписване на  
промени в обстоятелствата  за категоризирани места за настаняване и издаване на 
удостоверение.“ 
 6.3. Променя наименованието на административна услуга  № 2123, записана под 
пореден номер  т.5.2, което става: „Издаване на дубликат на удостоверение за определен  
вид  и категория на туристически обект“. 
  
 7. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел V. Административни услуги „екология и зелена система“, променя 
наименованието на административна услуга  № 2006, записана под пореден номер  т.1, което 
става: „Измерване,  кубиране и маркиране на  дървесина, добита извън горския фонд (на куб. 
м.)“. 
 8. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел VI. Административни услуги по гражданска регистрация и 
актосъставяне, променя наименованието на административна услуга  № 1994, записана под 
пореден номер  т.3, което става: „Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 
чуждестранен съд или друг орган“. 

9. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел VII. Други административни услуги, променя наименованието на 
административна услуга  № 2784, записана под пореден номер  т.8, което става:  „Вписване в 
Регистър на местните поделения на изповеданията“. 

 
 10. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет“, Раздел Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, 

кадастър,Контрол на строителството, прави следните промени: 



10.1. Променя наименованието на административна услуга  № 2054, записана под 
пореден номер  т.7, което става:“ Съгласуване  и одобряване на инвестиционни проекти, по 
които се издава разрешение за строеж“. 

10.2. Отменя  административна услуга № 2392, записана под т. 8: „Съгласуване на 
инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж“.    

10.3. Променя наименованието на административна услуга  № 2115, записана под 
пореден номер  т.24, което става:“ Одобряване изменението на кадастрален план“. 

10.4. Променя наименованието на административна услуга  № 2099, записана под 
пореден номер  т.34, което става: „Справки (устни и писмени) от кадастъра“. 

10.5. Променя наименованието на административна услуга  № 2117, записана под 
пореден номер  т.38, което става: „Одобряване на подробен устройствен  план“. 

 
11. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет“, Раздел Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, 
кадастър,Контрол на строителството, отменя подточки 19.1, 19.2 и 19.3 на  Услуга № 2043 
„Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти“, записана под  т.19. Определя 
срок за изпълнение -  14 дни от влизане в сила на определената цена по чл.210 от ЗУТ, Цена на 
услугата  -  определянето става по реда на чл.210 от ЗУТ. 

 
 12. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, вписва следните административни услуги, както следва: 

Приложение № 5 към чл. 46, 
Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет 

 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена 
в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

 

I. Административно-технически услуги   

Общинска собственост              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Отразяване на настъпила промяна в 
списъците на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове 

14дни 00,00     

2470 
 
 

  

II. Административни услуги 
"Търговия, туризъм”             

 

5.5. 
 

Прекратяване на категория на 
туристически обект по искане на лицето, 
извършващо дейност в обекта. 

14дни 00.00 

    

2050 

5.6 Потвърждаване или промяна категорията 
на туристически обект 

14дни 110.00 

    

2089 

5.7. 
Регистриране на места за настаняване 
клас "В" - апартаменти за гости и стаи за 
гости 

14дни 
10.00 
лв/легло 

    

3122 

5.8. 
 
 

Прекратяване на открита процедура по 
категоризиране на туристически обекти 
 

14дни 10.00 

    

3199 

5.9 
Промяна на вписаните обстоятелства в 
Националния туристически регистър по 
искане на вписаното лице  

7 дни 150.00 

    

2008 



III. Административни услуги  „Транспорт” 
 

2а 

Прекратяване на правата, произтичащи 
от удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници по молба на неговия 
притежател. 
 

7 дни 00.00 

   

  
 
357 

2б 
Издаване на удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 100.00 

   

  
594 

2в 
Издаване на дубликат на удостоверение 
за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

  
815 

2г 

Вписване на автомобили и/или водачи, 
които извършват таксиметров превоз на 
пътници от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка в списъците 
към удостоверението за регистрация на 
превозвача. 

7 дни 10.00 

   

  
 
1229 

2д 

Отписване на автомобили и/или водачи, 
които извършват таксиметров превоз на 
пътници от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка в списъците 
към удостоверението за регистрация на 
превозвача. 

7 дни 10.00 

   

  
1230 

2е 

Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници 

7 дни 100.00 

   

 1442 

2ж 
Издаване на дубликат на разрешение за 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

 2715 

2з 
Прекратяване на действието на 
разрешение за таксиметров превоз на 
пътници 

7 дни 00.00 

   

 3166 

2и 
Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в разрешение 
за таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

 3167 

7а 

Издаване на разрешение за ползване на 
място публична общинска собственост 
за извършване на търговска и/или друга 
дейност на открито чрез поставяне на 
съоръжения и елементи 
Забележка: Таксата за ползване на 
публична общинска собственост е 
съгласно Приложение № 1 към чл.21  

7 дни 15.00 

   

 3205 

13. 

 
Учредяване на еднократно право на 
прокарване и/или преминаване на 
съоръжение на техническата 
инфраструктура през имот-общинска 
собственост 

Съгл.  
норма- 
тивни- 
те 
доку- 
менти 

Цената се  
опреде-
ля по 
реда на 
чл.210 от 
ЗУТ    

 2005 



14. 

Определяне на маршрут и издаване на 
разрешение за движение на автомобили 
превозващи извънгабаритни товари 

7 дни 20.00 

   

 2051 

V. Административни услуги „екология и зелена система“ 

12. 

Издаване на разрешително за ползване 
на водни обекти - публична общинска 
собственост, с изключение на 
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите 

до 30 
дни 
след 
реш. на 
ОбС 

250.00    

1993 

13. 

Издаване на разрешително за 
водовземане от води, включително от 
язовири и микроязовири и минерални 
води - публична общинска собственост, 
както и от находища на минерални води 
- изключителна държавна собственост, 
които са предоставени безвъзмездно за 
управление и ползване от общините 
 

до 30 
дни 
след 
реш. на 
ОбС 

250.00    

2004 

VII. Други административни услуги  

3. 

Издаване на удостоверение за 

осигурителен стаж /УП 3 
7 дни  00.00 

   
2133 

3.а 

Издаване на удостоверение за 

осигурителен  доход /УП 2 
7 дни  00.00 

   
2134 

8а 

Приемане и обработка на заявления за 
изготвяне на предложения до общинския 
съвет за отпускане на персонални 
пенсии 

14 дни 00.00 

   

2127 

Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, кадастър, 
Контрол на строителството 

 

43. Справка относно разпределение на 
идеални части от общите части на 
сгради с етажна собственост 

7 дни 10.00 
   2022 

44. Изменение на план на новообразувани 
имоти 

90 дни 30.00 
   2518 

45. Одобряване на План за управление на 
строителните отпадъци и/или План за 
безопасност и здраве 

14 дни 00.00 
   2667 

46. Промяна на предназначението на сгради 
 14 дни 

 
30.00 
 

   2879 

47. Издаване на разрешение за промяна на 
предназначението на сгради или на 
самостоятелни обекти в сгради без 
извършване на строителни и монтажни 
работи 

14 дни 30.00 

   3179 

48. Издаване на заверен препис от решение 
на Общински експертен съвет. 

3 дни 00.00 
   2519 

  Заключителна разпоредба 

 §5. Наредбата влиза в сила от 01.04.2022 г.  

Ахтер Велиев  

Кмет на Община 



 

 

 


