
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА 

НАРЕДБА № 11 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ 
Приета на заседание на Общинския съвет - Мизия с Решение №500/05.03.2003г. 

Изменена и допълнена с: 

Решение №81/30.04.2004г., Решение №484/29.09.2006г., Решение №540/23.02.2007г., Решение №552 

и №553/29.03.2007г., Решение №573/27.06.2007г., Решение №70/30.05.2008г., Решение 

№230/28.01.2009г., Решение №337/25.09.2009г., Решение №387/ 18.12.2009г., Решения №401, 402 и 

403/27.01.2010г., Решение №571/18.02.2011г., Решение №590/31.03.2011г., Решение 

№621/30.06.2011г., Решение №638/29.07.2011г., Решение №27/20.12.2011г., Решение 

№85/26.04.2012г., Решение №110/28.06.2012г., Решение №157/26.10.2012г., Решение 

№180/21.12.2012г., Решение №195/27.02.2013г., Решение №196/27.02.2013г., Решение 

№238/26.04.2013г., Решение №316/20.12.2013г., Решение №333/13.02.2014г., Решение 

№372/26.05.2014г., Решение №301/26.09.2017г., Решение №484/27.12.2018г., Решение 

№26/20.12.2019г., Решение №55/21.05.2020г., Решение № 200/24.03.2021г., Решение № 296/ 

24.03.2022г. и Решение №321/21.04.2022г. 
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ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел I 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ 

И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на 

територията на община Мизия. 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други 

общински социални услуги; 

4. (Отм. реш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

5. за технически услуги; 

6. за административни услуги; 

7. за откупуване на гробни места; 

8. (Отм. реш.№ 571 пр.№ 49/18.02.2011 г.) 

9. други местни такси, определени със закон. 

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

ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени 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 заплащат 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. (Изм. с реш. №301 пр. № 38/26.09.2017г.) (1)Размерът на местните такси и цени на услуги се определя 

при спазване на следните принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата 

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

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

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

всяка от дейностите. 

Чл. 5. (1)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 (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на 

таксата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете 

по неговото прилагане. 

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) (Изм. с реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява 

пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между 

разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси, по 

решение на общинския съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи. 

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, 

допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. 

(4) (Нова, реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) Когато на общински орган е възложено да извършва 
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действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на 

общинския бюджет. 

Чл. 7. Лицата, не ползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само 

такса за периода на ползване на услугата. 

Чл. 8. (1)Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от 

заплащане на отделни такси. 

(2) (Изм. с реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските 

приходи. 

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

Чл. 9.В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за 

определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените 

не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 

Чл. 10. (1)(Изм. с реш. № 571 пр. № 49/18.02.2011г.) Събирането на местните такси и цени на услуги се 

извършва от и за сметка на общината. 

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 

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

(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължение за местни такси над 30 000 лв. или за срок, 

по-голям от 1 година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. 

(5) (Нова, реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на 

задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една 

година от датата на издаване на разрешението. 

Раздел II 

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното 

приемане. 

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не 

по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените. 

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа: 

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

2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

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

4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. 

Чл. 13. Общинската администрация поддържа данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2. ползвателите на предоставената услуга; 

3. изключенията от общата политика (преференции); 

4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, 

използвани за определяне на размера им; 

5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

Раздел I 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Чл. 14. (Изм. с Решение № 296/24.03.2022г.) Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от 
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общината услуги по: 

1. събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни 

образувания в общината. 

Чл. 15. (Изм. среш. № 387, пр.№ 30/18.12.2009 г., изм. среш. № 590, пр.№ 50/31.03.2011 г, изм. с реш. № 85, 

пр.№ 8/26.04.2012 г., изм. с реш. №484, пр.№56/27.12.2018г., изм. с реш. №26, пр.№4/20.12.2019г.) Размерът на 

таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване, както следва: 

1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия във 

всички населени места на територията на община Мизия - пропорционално върху данъчната оценка на съответния 

имот в размер на 7,0 промила, в т.ч: 

- сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,0 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 1,5 промила 

1.1. За собственици на имоти, които са незастроени или които няма да се ползват през цялата година и за 

които е подадена декларация по чл.71, т.2 от ЗМДТ в общинска администрация до 31 октомври на предходната 

година се събира такса за: 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,0 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 1,5 промила 

1.2. За собственици на имоти, за които не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване от общината се 

събират такси за: 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,0 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 1,5 промила 

2. За нежилищни имоти в регулация на ЮЛ и ЕТ, пропорционално върху по-високата между данъчната 

оценка и отчетната стойност на имотите, в размер на 13,0 промила в т. число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване - 6,5 промила 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,5 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 3,00 промила 

3. За имоти извън регулация на физически лица се събира такса 4,5 промила в т.число: 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,0 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 1,5 промила 

4. За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които не се предоставя услугата сметосъбиране и 

сметоизвозване - пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите 

в размер на 6,5 промила , в т. число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване - 0 промила 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,5 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 3,0 промила. 

5. За имоти извън регулация на ЮЛ и ЕТ, на които се предоставя услуга сметосъбиране и сметоизвозване 

- пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имотите в размер на 13,00 

промила , в т. число: 

- сметосъбиране и сметоизвозване - 6,5 промила 

- обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения - 3,5 промила 

- чистота на територията за обществено ползване - 3,00 промила. 

6. ЮЛ и ЕТ, които самостоятелно извършват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и имат сключен 

договор за депониране на битови отпадъци, се освобождават от ТБО. 

Чл. 16. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота 

2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване 

3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия. 

4. (Нова, реш. №333 пр. № 37/13.02.2014г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или 
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общински поземлен имот. 

5. (Нова, реш. №333 пр. № 37/13.02.2014г.) За имот - държавна или общинска собственост, лицето, на 

което имотът е предоставен за управление. 

Чл. 17. (Изм. с реш. № 571 пр. № 49/18.02.2011г.) 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. (Изм. с реш. №333 пр. № 37/13.02.2014г.) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. 

3. (Изм. среш. №333 пр. № 37/13.02.2014г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците. 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

Чл. 17a. ( Нов, реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) 

(1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 

(2) ( в сила от 01.01.2015г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, 

размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 

общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност 

или пазарната им цена. 

(3) При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват 

разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ. 

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

определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена в чл. 15 от настоящата Наредба. 

Чл. 17б. ( Нов - реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г., изм. с Решение № 296/24.03.2022г.) (1) Не се събира 

такса за: 

1. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба и дейността по третиране на битовите отпадъци - част 

от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят 

от общината; 

2. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба и дейността по дейността по третиране на битовите 

отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата 

година и е подадена декларация по образец и ред, определени в ал. 2; 

3. услугата по чл. 14, т. 1 от настоящата Наредба, когато задължените лица са сключили договор за 

обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, 

определен в ал. 2. 

 (2) (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) Декларациите по ал. 1, т. 2 и т. 3 се подават в срок до 31 

октомври на предходната година. Същите се приемат и завеждат в регистъра на отдел „Местни данъци и такси“, 

като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно лице към общинската 

администрация, което при необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни 

проверки.  

 (3) (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) При подаване на декларациите по ал. 1, т. 2, задълженото лице 

дава съгласие за получаване на информация от общинската администрация за консумираната електроенергия 

и/или вода в имота, който е деклариран, като в случаите когато разходът е над 100 kW електроенергия и/или над 

6 куб.м. вода, собствениците ще бъдат уведомени, че дължат пропорционалния размер на таксата за битови 

отпадъци, от месеца на констатиране на декларираните неверни данни и глоба в размер, съгласно ал. 5. 

 (4) (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение 

при определянето на размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по 

приходите в общината в 7-дневен срок от възникването им. 

 (5) (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване 

на проверки от общинската администрация относно декларираните от тях факти и обстоятелства и декларират, 
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че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се налага 

глоба/имуществена санкция по чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ. 

 (6) (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) Декларации, подадени извън срока, определен в ал. 2 или 

некоректно попълнение декларации без задължителните реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на 

недвижимия имот, имена и подписи на деклараторите и пр., не пораждат правни последици.      

Чл. 17в. ( Нов -реш. №333, пр. № 37/13.02.2014г.) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, 

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

регистрираните вероизповедания в страната 

Чл. 17г. (Нов - реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) От заплащане на такса битови отпадъци изцяло се 

освобождават: 

1. Общината, за имотите частна общинска собственост; 

2. Училищата на територията на Община Мизия; 

3. Читалищата. 

Чл. 18. (Изм. с реш.№ 387 пр.№ 30/18.12.2009 г., изм. среш.№ 590 пр.№ 50/31.03.2011г.) 

(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: I вноска - от 1 март до 30 юни и II вноска 

- до 30 октомври на годината, за която е дължима. 

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април таксата за цялата година, се прави отстъпка 5% от дължимата 

годишна сума. 

Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти 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 сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 17. 

Раздел II 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, 

УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Чл. 20. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са 

организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са 

общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в 

която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет. 

Чл. 21. (1) За ползване на пазари, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както 

следва: 

1. На квадратен метър: 

- на ден - 0,60 лв. 

- на месец - 5,00 лв. 

2. За продажба от коли, впрегнати с добитък: 

- на ден - 1,00 лв. 

3. За продажба от лек автомобил: 

- на ден - 2,00 лв. 

4. За продажба от лек автомобил с ремарке и БУС: 

- на ден - 2,00 лв. 

5. За продажба от товарен автомобил: 

- на ден -5,00 лв. 

6. За продажба на добитък и птици на пазари и тържища се събира такса: 

- на ден от превозно средство - 2,00 лв. 

- на ден от кафез - 0,50 лв. 
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(2) (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) За ползване, с цел търговия с промишлени и други стоки, 

таксата се събира в увеличен размер два пъти от размера на таксите по ал.1. 

(3) (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) За ползване, с цел търговия с дрехи и предмети втора употреба: 

- на ден - 1,00 лв. 

- на месец - 6,00 лв. 

Чл.22. (1) (Изм с реш. №110, пр. № 11/28.06.2012г., доп. с реш.№238/26.04.2013г., изм. реш.№484, пр. 

№56/27.12.2018г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на 

открито, включително за разполагане на маси, столове, павилиони, витрини се събира такса на квадратен метър: 

- на ден - 0,60 лв 

- на месец - 5,00 лв 

(2) За ползване на места, върху които се организират панаири, събори и празници за продажба на стоки, се 

събира такса на квадратен метър в размер на: 

- 2,00 лв на ден 

(3) За ползване на общински места, върху които се организират панаири, събори и празници и се поставят 

забавни развлекателни съоръжения - стрелбища, люлки и др.се събира дневна такса на квадратен метър на ден: 

- 2,00 лв. 

(4) За ползване на терена на лятната градина към дискотеката, кв. 33 в гр. Мизия се събира такса: 

- за 24часа - 20 лв; 

- за 1 месец - 150 лв. 

Чл.23. (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

За ползване на пазари, с цел търговия от производители, таксата се определя както следва: 

1. Производители на селскостопанска продукция заплащат на квадратен метър: 

- на ден - 0,50 лв. 

- на месец - 5,00 лв.; 

2. Инвалиди с първа група инвалидност и с над 90% трайно намалена работоспособност, лично ползващи 

търговската площ се освобождават от таксите по чл. 20.; 

3. Инвалиди втора и трета група инвалидност, производители на селскостопанска продукция, лично 

ползващи търговска площ, ползват отстъпка 60% от размера на таксата по чл. 21; 

4. Производител на друга продукция - 50% от размера на таксите по чл. 20. 

Чл. 24. (Изм. с реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) За временно ползване на тротоари, площади, улични платна 

и други общински терени за разполагане на строителни материали и отпадъци се събира такса на квадратен метър 

на месец или на част от месеца както следва: 

-  гр. Мизия 1,00 лв/кв. м. 

-  селата 0,80 лв/кв. м. 

- извън регулация 0,50 лв/кв. м. 

Чл. 25.(1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период; 

(2)  При ползване на мястото по-вече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 7- мо 

число на текущия месец. 

(3) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от 

прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 

(4) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходните алинеи. 

Чл. 26. (1)Таксата се събира от финансов отдел, като състава на комисията се определя със заповед на кмета. 

(3) Таксите от търговска дейност на общинския пазар да се събират от длъжностно лице, определено 

със заповед на кмета на община Мизия и се внасят в общинския бюджет ежемесечно. 

 

Раздел III 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ, 

ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Чл.27. Отменена с Решение №321/21.04.2022г. 
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Чл.27а. Отменена с Решение №321/21.04.2022г. 

Чл.27б. Отменена с Решение №321/21.04.2022г. 

Чл.27в. Отменена с Решение №321/21.04.2022г. 

Чл. 27г. (Нов - Решение №200 по Протокол№19/24.03.2021г.) (1) За ползване на Детска млечна кухня за 

деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, родителите или настойниците закупуват купони. 

(2) ( Изм. с Решение № 296/24.03.2022г.) Стойността на един купон е 1,50 лв. 

Чл. 27д. (Нов – Решение № 296/24.03.2022г.) (1) За заплащане на храна в училищен стол, родителите или 

настойниците закупуват купони. 

          (2) Стойността на един купон е 1,90 лв. 

Чл. 28. (1) (Изм. с реш. № 372 пр.№ 43/26.05.2014 г ) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен 

социален патронаж, заплаща месечна потребителска такса, в размер на съответстващата реална издръжка на едно 

лице. 

(2) Ветераните от войните на основание чл.4 ал.5 от Закона за ветераните от войните, заплащат месечна 

такса в размер на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 30 % от размера на реалните доходи за 

предходния месец. 

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

материали, транспортни разходи, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна 

енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически 

и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и 

благотворителност. 

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

Чл.29. (1) Лицата ползващи услугата „Социален асистент” или „Домашен помощник” по Национална 

програма „Асистенти на хора с увреждания” или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

заплащат месечна потребителска такса, в размер, определен съгласно Методика за изчисление на потребителската 

такса, Приложение 3 към Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”. 

(2) Размерът на таксите за социални услуги в дейностите “държавна отговорност”, финансирани от 

републиканския бюджет чрез бюджетите на общините се определя в процент от дохода на лицата, които ползват 

социална услуга в „Дом за стари хора”, както следва: 

1.За ползване на услуги в „Дом за стари хора” - 70 % от личните доходи на настанените стари хора; 

2. Ветераните от войните, които ползват социална услуга в „Дом за стари хора”, заплащат такса в размер на 

30 % от личните доходи, съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните и чл. 16, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г.; 

Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. 

(2) Определените по реда на ал. 1 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за 

издръжка на едно лице; 

(3) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в „Дом за стари 

хора”, заплащат лицата, които: 

1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв; 

2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; 

3. са прехвърлили жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 

5 години; 

4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални 

части от тях през последните 5 години. 

(4) Таксите се събират от определеното длъжностно лице в „Дом за стари хора” и се внасят по бюджетната 

сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се 

дължат. 

(5) (Новареш.№372, пр.№43/26.05.2014г.) Лицата ползващи услугата „Социален асистент” или „Домашен 

помощник” в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, заплащат месечна 

потребителска такса. 

1 Потребителската такса за ползване на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда е обвързана с 

времетраенето на услугите, тяхната честота и дохода на потребителя. 
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2 Минималната потребителска такса е в размер на 0,17 лв./час. 

3 Потребителската такса е обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана 

ставка. За целта минималната ставка (0,17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, 

колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода  

потребителите се извършва по следния начин: 

 

4.Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени 

по съответната диференцирана ставка. 

5. Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват 

социални услуги като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв/час. 

Чл.29а. (Нов реш.№238, пр.№ 23/26.04.2013г.) За ползване на младежко общинско общежитие се заплаща 

такса за нощувка на човек, както следва: 

1. За общински служители, специалисти и работници, ангажирани с общински дейности и/или 

инфраструктурни проекти, настанени в общежитието за не по-малко от един месец - 10лв. 

2. За други лица, настанени в общежитие /в т.ч. бежанци, работници по частни инфраструктурни проекти/ 

за не по-малко от един месец – 18лв. 

3. За лица по т. 1 и т. 2 настанени в общежитие за по-малко от един месец – 20лв. 

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се 

внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, а тези по чл.28 - до 25-то число на месеца, следващ месеца, 

за който се дължат. 

Раздел IV 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 
Чл. 31. (Отм. среш.№ 571 пр.№ 49/18.02.2011 г.) 

Раздел V 

ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ 

Чл. 32. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

Чл. 33. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

Чл. 34. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

Чл. 35. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

Чл. 36. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012 г.) 

Потребители, чийто доход е равен или Коефициент Диференцирана ставка 
по-нисък от: за потребителска такса 

1. Гарантирания минимален доход (ГМД)* 1.0 0.17 лв./час 

2. Двукратния размер на ГМД 1.1 0.19 лв./час 

3. Трикратния размер на ГМД 1.3 0.22 лв./час 

4. Четирикратния размер на ГМД 1.5 0.26 лв./час 

5. Петкратния размер на ГМД 1.8 0.31 лв./час 

6. Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.34 лв./час 
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Раздел VI 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

Чл. 37. 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. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на 

услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на 

бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 40. Не се заплаща такса за технически услуги , визирани в чл.108 от ЗМДТ 

Чл. 41.(Изм. с реш. № 27, пр. №3 от 20.12.2011г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.Изм. с реш. 

№55/21.05.2020г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Приложение № 1 /по ЗМДТ/ и 

Приложение № 2. 

Чл. 42. (1)Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт не може да 

надвишава един месец. 

(2) (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

(3) (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

Раздел VII 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Чл. 43. (1) (Изм. и доп. с реш. №622, пр. №53 от 30.06.2011г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

Услугите, предоставяни от Общината по гражданско състояние са обособени в три категории както следва: 

1.обикновена - със срок 7 дни; 

2.бърза - със срок 3 дни; 

3. експресна - със срок до 24 часа; 

4. (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012г.) 

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня и часа на подаване на необходимите 

документи и заплащане на исканата услуга. 

(3) (Отм. среш.№ 157 пр.№ 15/26.10.2012г.) 

(4) (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) Не подлежат на таксуване следните услуги по гражданско 

състояние: 

1. Съставяне на Акт за раждане и издаване на оригинално Удостоверение за раждане; 

2. Съставяне на Акт за граждански брак и издаване на оригинално Удостоверение за сключен граждански 

брак; 

3. Съставяне на Акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него /за първи път/; 

4.Отбелязвания, попълвания и поправки в Актове за гражданско състояние; 

5. Промяна в актовете за гражданско състояние; 

6. Възстановяване или промяна на име; 

7. Издаване на Удостоверение за наследствена пенсия; 

8. Учредяване на настойничество и учредяване на попечител; 

9. Припознаване на дете; 

10.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи; 

11. Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

12. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган. 

 

(5)  (Нова Реш.№ 157, пр.№ 15/26.10.2012г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г., изм. с Решение № 

296/24.03.2022г.) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси: 
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№ Вид удостоверение 
Обикновена 

за 7 дни, лв 

 

Бърза за 3 

дни, лв 

Експресна до 

24 ч., лв 

1 2 3 4 5 

1. 

За издаване на удостоверение за наследници 
за първа страница –  
и за всяка следващата страница по 

4,00 
1,00 

6,00 
1,00 

- 

2. 
Издаване на у-ние за идентичност на лице с различни имена 

2,00 
3,00 4,00 
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3. 

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт по 

гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ 

2,00 3,00 4,00 

4. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - - - 

5. Издаване на удостоверение за раждане -дубликат 2,00 3,00 4,00 

6. За издаване на у-ние за семейно положение 3,00 4,00 5,00 
7. 

За издаване на у-ние за семейно положение,съпруг/а и деца 

3,00 4,00 5,00 

8. За издаване на у-ние съпруг/а за родствени връзки 3,00 4,00 5,00 
9. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 

3,00 4,00 5,00 

10. 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване 

на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес 

2,00 3,00 4,00 

11. 
За издаване на у-ние за промени на настоящ адрес, 

регистриран след 2000 година 
2,00 

3,00 4,00 

12. 
За издаване на у-ние за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес 

3,00 4,00 5,00 

13. 

За издаване на у-ние за постоянен адрес, след подаване на 

заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес 

3,00 4,00 5,00 

14. За издаване на у-ние за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 
2,00 

3,00 4,00 

15. Заверка на документи по гражданско състояние за 5,00 лв + 6,00лв + 7,00лв + 
 чужбина 1лв за всяка 

следв.стр. 

1лв за 

всяка 

следв.стр. 

1лв за всяка 

следв.стр. 

16. Припознаване на дете - - - 

17. Възстановяване или промяна на име - - - 

18. 
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

3,00 4,00 5,00 

19. 
Издаване на справки по искане на съдебните изпълнители 8,00 

- - 

20. 

Издаване удостоверение за настойничество и попечителство 

/учредено по реда на чл.155 от СК и по право -чл.173 от СК 

   

21. 
Издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина 

3,00 4,00 5,00 

22. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин 

с документ за сключване на граждански брак в Република 

България 

3,00 4,00 5,00 

23. Издаване на удостоверение за правно ограничаване 2,00 3,00 4,00 
24. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт 

на чуждестранен съд или друг орган 

- - - 

25. 

Съставяне на актове за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове съставени в чужбина 

5,00 7,00  
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Чл. 44. (Изм с реш. №301 пр. № 38/26.09.2017г.)Размерът на таксите за услуги, предоставени от отдел 

“Общинска собственост” се определя както следва: 

1. За издаване на заверени копия от: 

1.1. договори за покупко-продажби и наеми: бърза поръчка 

- 1 ден - 2,00 лв. на страница; обикновена поръчка - 5 дена 

- 1,00 лв. на страница. 

1.2. договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя: бърза 

поръчка - 1 ден - 2,00 лв. на страница; 

обикновена поръчка - 5 дена - 1,00 лв. на страница. 

1.3. договори за учредяване право на ползване върху имоти - общинска собственост: бърза 

поръчка - 1 ден - 2,00 лв. на страница; 

обикновена поръчка - 5 дена - 1,00 лв. на страница. 

1.4. актове за общинска собственост: 

бърза поръчка - 1 ден - 2,00 лв. на страница; обикновена 

поръчка - 5 дена - 1,00 лв. на страница. 

2.За издаване на документи по реституционни преписки - 1,00 лв. на страница. Срок за изпълнение - 30 

дена. 

1. (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) Издаване на удостоверение за липса/наличие на задължения на 

към Община Мизия - 3,00 лв. Срок за изпълнение - 7 дни. 

2. (Изм. Реш.№ 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) Издаване на 

удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър: 

обикновена поръчка - 10 работни дни - 4 лв. бърза - до 3 

работни дни - 6 лв. 

3. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.) При промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29 ал.3 и 4 от Закона за опазване на земеделските земи, 

се заплаща местна такса. 

26. Промяна в актове за гражданско състояние - - - 

27. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 

оригинал 

- - - 

28. 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 

дубликат 

3,00 4,00 5,00 

29. 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 

- - - 

30. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път 

3,00 4,00 5,00 

31. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 

населението 

3,00 5,00 - 

32. Издаване препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3,00 4,00 5,00 
33. Издаване на заверен препис или фотокопие от ЛРК или 

страница от семейния регистър на населението 

3,00 4,00 5,00 

34. Отразяване на избор или промяна на режим на 

имуществените отношения между съпрузи 

- - - 

35. Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българска гражданство 
10,00 10,00 10,00 

36. Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско 

състояние 

5,00 
6,00 

7,00 

37. Служебно издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на населението 

- - - 

(6) (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 
(7) (Нов – Решение № 296/ 24.03.2022г.) При издаване на втори оригинал на удостоверение за наследници, 
се заплаща такса, съгласно определената в ал. 5, т. 1.  
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3.1.  (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.) При изграждане на оранжерии, разсадници и други 

обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява 

със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция. 

3.2. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за 

инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на 

основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на 

земеделските земи. 

3.3.  (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.)

 Размерът на таксата за промяна на 

предназначението на земеделска земя се определя от: 

- бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно 

Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение; 

- размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта; 

- местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, 

ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България; 

- вида на обекта; 

- възможността за напояване. 

3.4. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.) Размерът на таксата се определя по формулата: 

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, 

където: 

Т - такса за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв); 

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за 

некатегоризируема земя СББ е 2,5; 

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

Кк - коефициентът за категорията на населеното място; 

Кпол - коефициентът за поливност. 

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за 

обекта и от вида на обекта, както следва: 

1. за обектите по т.6.5.: 

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

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

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

г) при площ над 10 дка - 5,00; 

2. за обектите по т.6.6., независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00; 

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на 

предназначението са внесени от едно и също лице, което има право да строи в имот от общински поземлен фонд, 

коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти, независимо от броя 

на изработените за тях подробни устройствени планове. 

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по 

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

 

За линейни обекти коефициентът е 1,00. 

Г рупи по категория Вид на обекта 
по т. 6.5. по т. 6.6. 

1. 
За земи в землищата на населени места от IV и V 

категория 

9,00 
0,80 

2. За земи в землищата на населени места от VI, VII 

и VIII категория 

6,00 0,50 
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Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00. 

3.5. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/27.02.2013г.) Размерът на таксата се определя, като се ползва 

съответният коефициент в колона 2 на таблицата към т.6.4., при промяна на предназначението на земеделската 

земя за изграждане на: 

1. търговски обекти; 

2. производствени обекти; 

3. складови обекти; 

4. административни обекти; 

5. курортни обекти; 

6. туристически и спортни обекти; 

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 

3.6. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/27.02.2013г.) Размерът на таксата се определя, като се ползва 

съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.6.4., при промяна на предназначението на земеделската 

земя за изграждане на: 

1. обекти - публична общинска собственост; 

2. здравни обекти; 

3. обекти на науката, образованието и културата; 

4. обекти на енергетиката и транспорта; 

5. обекти със социално предназначение; 

6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 

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

8. обекти на отбраната и националната сигурност; 

9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, 

както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и 

животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; 

10. хидромелиоративна инфраструктура; 

11. игрални полета на игрища за голф. 

3.7. (Нова Реш.№ 195, пр.№ 20/ 27.02.2013г.) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, 

което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително 

решение по чл.24, ал. 2 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 

от ЗОЗЗ. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя от комисия, назначена от кмета на общината 

и се отразява в оценителен протокол.” 

4. (Изм. Реш.№ 195, пр.№ 20/27.02.2013г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) Други 

удостоверения и служебни бележки по искане на граждани: бърза поръчка - 1 ден - 3,00 лв. на страница; 

обикновена поръчка - 3 дни - 2,00 лв. на страница. 

Чл. 45. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

Чл. 46. (Отм. с реш.№ 230 пр.№ 17/28.01.2009 г.) 

Чл.46а.(Нов изм. реш.№230 пр. №17/28.01.2009г., отм. с Реш.403, Пр. №32 от 2010г.) 

Чл. 47. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на годишните такси по 

чл. 43, ал.2. 

Чл. 48. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

Чл. 48а (Приет с Реш. № 401, Пр. № 32 от 2010 г.,Изм.с реш.№ 110 ,Пр.№ 11/ 28.06.2012 г.) При 

предоставяне на достъп до обществена информация се заплащат разходи според вида на носителя, на който се 

предоставя, както следва: 

1. дискета - един брой- 0.50 лв.; 

2. CD - един брой -0.50 лв.; 

3. DVD - 1 бр.- 0.60 лв.; 

4. разпечатване - една страница / А4 /- 0.12 лв.; 

5. ксерокопие - една страница / А4 /- 0.09 лв.; 

6. факс- една страница / А4 /- 0.60 лв.; 

7. видеокасета - 1 брой - 3.25 лв.; 
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8. аудиокасета - 1 брой - 1.15 лв.; 

9. писмена справка - една страница / А4 /- 1.59 лв. 

(2) . В посочените стойности не е включен ДДС. 

(3) . Разходите се заплащат от заявителите след получаване на решението за достъп до обществена 

информация, но преди получаването на съответния носител на обществена информация. 

Раздел VIII 

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА 

Чл. 49. (1)За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: 

1. до 15 години - 10 лв; 

2. за вечни времена - 50лв.; 

3. за ползване на семейни гробни места - по 10 лв. за всяко място. 

4. за придадени по регулация маломерни гробни места - 50 % от таксата, определена 

за съответното гробно място. 

Чл. 50. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи гробищните паркове. 

Раздел IX 

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

Чл. 51.(1) За притежаване на куче собственикът му заплаща годишна такса в общината, на чиято 

територия е настоящият му адрес, в размер на 5 лв. 

(2)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 БЧК; 

5. ловни кучета. 

Чл. 52.В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината 

по настоящия си адрес. 

Чл. 53.(1)Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата 

на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, 

таксата се дължи в размер на 1/12 част от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за 

месеца на придобиването. 

(2)Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета. 

Раздел Х 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЗВЕНО 
“ЕКОЛОГИЯ И БКС” 

Чл.54. (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) (^Размерът на таксите за административни 

услуги, извършвани от звено “Екология и БКС” са както следва: 

\.(отм. с Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) 

2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 броя дървета и на лозя под 1 дка в 

селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.2 от ЗОСИ/: 

- обикновена услуга (7 дни) -5.00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 10.00 лв. 

3. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка в 
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селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.3 от ЗОСИ/: 

- обикновена услуга (7 дни) - 8.00лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 15.00 лв. 

4. Издаване на разрешение за отсичане на дървета в частен имот: 

- обикновена услуга (7 дни) - 2,00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 5,00 лв. 

5. (Предишна т.3, изм. с Реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Издаване на разрешение за кастрене на дървета 

пред частен имот в обществен терен (площади, улици, тротоари): 

- обикновена услуга (7 дни) - 2,00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 4,00 лв. 

6. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

7. (Нова реш. № 157, пр. № 15/26.10.2012г.) Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горските територии /съгласно Закон за горите/: 

- обикновена услуга (7 дни) - 6,00 лв. 

8. (Нова реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън 

горския фонд /съгласно Правилника за прилагане на Закона за горите/ - 3,00 лв/куб.м. 

9. (Предишна 5, изм. с Реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Предоставяне на съд за събиране на битови 

отпадъци, съгласно ЗУО - не се таксува. 

10. (Предишна 6, изм. с Реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Издаване на позволително за ползване на 

лечебни растения: 

- обикновена услуга (7 дни) - 5,00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 10,00 лв. 

10.1. За ползване/събиране на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти -общинска 

собственост, се заплащат следните такси: 
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№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Такса 
(лв) 

I. Билки (в сурово състояние) 
  

1. Грудки, корени, коренища 
  

 
-божур, иглика, ягода горска кг. 0.05 

 
-кукуряк кг. 0.02 

 
-бъзак, гръмотрън, синя жлъчка, глухарче, девесил кг. 0.01 

 
-други кг. 0.01 

2. Листа   

 
-мечо грозде кг. 0.03 

 
-бръшлян, чобанка кг. 0.02 

 -бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел, глог, живовляк, леска, липа, 

люляк, ягода горска 

кг. 
0.01 

 
-други кг. 0.01 

3. Стръкове 
  

 
-Зайча сянка, ранилист, теменуга миризлива кг. 0.03 

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

овчарска торбичка, великденче, изсипливче, камшик, лепка, пача трева, пелин 

обикновен, равнец бял 

кг. 0.06 

 -врабчови чревца, глухарче, еньовче, змийско мляко, оман чер, росопас, 

теменуга трицветна, хвощ 

кг. 0.04 

 
-други кг. 0.03 

4. Цветове 
  

 
-липа, лайка, овчарска торбичка кг. 0.05 

 
-божур, иглика кг. 0.04 

 
-метличина, паричка, подбел, слез, акация бяла, бъз глог, бял равнец кг. 0.06 

 
-други кг. 0.03 

5. Плодове 
  

 
-кисел трън, къпина, малина кг. 0.15 

 
-бъз, глог, конски кестен, киселица кг. 0.04 

 
-бъзак, трънка кг. 0.03 

 
-други кг. 0.03 

6. Семена 
  

 
-есенен минзухар кг. 0.05 

 
-други кг. 0.03 

7. Пъпки 
  

 
-бяла бреза, черна топола кг. 0.08 

 
-други кг. 0.06 

8. Кори 
  

 
-зърнастец, кисел трън, леска кг. 0.04 

 
-върба кг. 0.03 

 
-дъб кг. 0.02 

 
-други кг. 0.01 

II. Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни 

условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в 

природата 
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10.2. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. 

10.3. Таксите по т. 10.1 постъпват в бюджета на общината като местни приходи. 

11. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

12. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 

(извършва се от кметствата). 

13. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

14. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/ 26.10.2012г.) Издаване на разрешение на физически и юридически лица за 

извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси /съгласно Закон за управление на 

отпадъците/ - 2,00лв - 7дни. 

15. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци 

/съгласно Закон за управление на отпадъците/ - 2,00лв - 7дни. 

16. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Издаване на документ за насочване на битови и строителни 

отпадъци и земни маси /съгласно Закон за управление на отпадъците/- 2,00лв - 7дни. 

17. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Издаване на разрешение за преместване на растителност 

/съгласно ЗУТ/- 2,00лв - 7дни. 

18. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Експертна оценка на дървесна и храстова растителност 

/съгласно ЗУТ/ - 10лв - 7дни. 

19. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни 

декоративни дървета и дървета с историческо значение /съгласно ЗУТ/ - 2,00лв - 7 дни. 

20. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и 

съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с 

оглед на функционалното предназначени и правилната им експлоатация /съгласно ЗУТ/. 

21. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) 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 /съгласно Закон за водите/: 

- за водовземане от воден обект - 250.00 лв. 

- за продължаване срока на разрешението се събира такса от 100.00 лв. 

- за изменение и /или допълнение на разрешението за извършване на дейности се събира такса от 130.00 

лв. 

22. (Нова Реш. № 157, пр.№ 15/26.10.2012г.) 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: 

- за ползване на воден обект - 250.00 лв. 

чл. 54а.(Нов Реш.№ 157, пр.№ 15/26.10.2012г.)(1)Таксите се събират при предявяване на искането за 

1. От защитени лечебни растения 
  

 
-плодове 100 г. 20.00 

 
-семена 100 г. 50.00 

 
-резници бр. 2.00 

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

 
-луковици, грудки, коренища бр. 1.00 

 
-плодове 100 г. 5.00 

 
-семена 100 г. 10.00 

 
-резници бр. 0.50 

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

изключение на описаните 

  

 
-лук (всички видове), перуника (всички видове) бр. 0.20 

 
-ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1.00 

 
-плодове 100 г. 2.00 

 
-семена 100 г. 5.00 

 
-резници бр. 0.10 
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предоставяне на услугата. 

(2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява. 

(3) Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа 

на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000г. 

(4) Такса за вреди причинени на озеленени площи и декоративната растителност от юридически и 

физически лица се дължи съгласно Тарифата за обезщетенията за причинени вреди на зелената система и 

декоративната растителност на територията на община Мизия. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Чл.55. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя 

цена с тази Наредба. 

Чл.56. (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/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и 

доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; 

в/ разходи за управление и контрол; 

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и 

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

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за 

отчетност. 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в 

бюджета на общината. 

(5) (Нова реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) Цените на услугите са представени в Приложение № 3 към 

настоящата Наредба. 

Чл.57. (Изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) (1)Услугите, предоставяни от общината, по този раздел 

могат да бъдат: 

1.обикновена; 

2.бърза; 

З.експресна. 

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите 

документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

Чл.58. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от 

общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

Чл.59. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината. 

Чл.60. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

Чл.61. (Отм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 62 (1) Когато мястото по Раздел II не се използва по предназначение, когато не се 

използва от лицето на което е предоставено ,или когато обществени нужди налагат това, кметът на общината 

издал разрешението за използване го отнема със заповед. 

(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на АПК . 

Чл. 63 (1) (Изм.и доп. с реш. № 571, пр.№ 49/18.02.2011г.)Лице, което декларира данни и обстоятелства 

водещи до намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв, а ЮЛ и ЕТ - с имуществена 

санкция в размер от 100 до 500 лв. 

(2) Не се смята за административно нарушение не плащането в срок на таксите по този 

закон. 

Чл. 64. (Изм. с реш. № 571, пр.№ 49/18.02.2011г.) Актовете за установяване на административни 

нарушения по тази наредба се съставят от служителите на общинската и кметската администрация, а 

наказателните постановления се издават от кмета на община Мизия или от упълномощени от него длъжностни 

лица. 

Чл. 65. (Изм. среш. № 571, пр.№ 49/18.02.2011г.) За маловажни случаи на административни нарушения 

по тази наредба, установени при извършването им могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер 

от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган 

и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобите. Фишът се 

подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, 

за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, 

за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или 

определени от него лица. 

§ 2. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази 

наредба с оглед размер и срок. 

§ 3. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила в деня на 

разгласяването й по приетия от Общинския съвет начин. 

§ 4. (Изм. среш.№ 571, пр.№ 49/18.02.2011 г., Изм. среш.№ 333, пр.№ 37/13.02.2014г) Общинския съвет определя 

таксата за битови отпадъци до 31 декември на текущата година. 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. 

§ 5. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, 

определени от Министерския съвет. 

§ 6. 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 публични услуги по смисъла на 

ЗМДТ 

3. ”Личен доход, са всички доходи на лицата с изключение на : 

а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда 

помощ; 

б) 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. 

4. (Нова. реш. № 333 пр. № 37/13.02.2014г.) "Храм или молитвен дом" е сграда, предназначена за извършване 

на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното 

вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове. 
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5. (Нова. реш. № 333, пр. № 37/13.02.2014г.) "Манастир" като обект е свещено място с храм и други здания, 

предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание 

са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и 

труд), милосърдие и духовна подкрепа. 

§ 7 (Нов - Решение № 200 по Протокол № 19/24.03.2021 г, в сила от 01.01.2021г). Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия приета с решение 

№500/05.03.2003г., с измененията съгласно Решение № 200 по Протокол № 19/23.03.2021г., в сила за деца на 

5-6 годишна възраст считано от 01.01.2021 г., за деца на 4 годишна възраст считано от новата учебна година 

15.09.2021 година. 

§ 8. Настоящата Наредба е приета с Решение № 500 от 05.03.2003г. 

 

Приложение №1 

на ГЛАВА ВТОРА Раздел VI - Технически услуги, по ЗМДТ към чл.41 (Изм. реш.№ 157, пр.№ 

15/26.10.2012г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г.) ______________________________________  

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата 
Цена на 

услугата 
срок 

1 2 3 4 

1. Издаване на скици за недвижим имот - чл.107, т.1 от 15 лв 7 дни 
 ЗМДТ, § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР ЗКИР 30 лв 45 лв 3 дни 24 часа 

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 25 лв 7 дни 
 застрояване /скица-виза за проучване и проектиране/ - 50 лв 3 дни 
 чл.107, т.2 от ЗМДТ, чл. 140 от ЗУТ 75 лв 24 часа 

3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 5 лв 7 дни 
 

6 месеца - чл. 107, т. 3 ЗМДТ, чл. 35, ал. 1 Наредба № 10 лв 3 дни 
 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 

ЗКИР 

15 лв 24 часа 

4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 20 лв 7 дни 
 териториалното и селищното устройство чл. 107, т. 5, 40 лв 3 дни 
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Приложение № 2 

на ГЛАВА ВТОРА Раздел VI - Технически услуги, към чл.41: 

(Изм.с реш.№ 157, пр.№ 15/26.10.2012г., изм. среш.№484, пр. №56/27.12.2018г., изм. и доп. с реш.№55, пр. 

№7/21.05.2020г.) 

 

 
ЗМДТ 60 лв 24 часа 

5. Заверка на преписи от документи и на копия от планове и 

документацията към тях - чл.107, т. 6 ЗМДТ 

10 лв за първа 

страница и по 1,00 

лв. за всяка 

следваща 

7 дни 

6. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за 

търговия - маси, павилиони, кабини и др. - чл.107, т.7 от ЗМДТ, 

чл. 56 ЗУТ 

30 лв 7 дни 

7. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях - 

чл.107, т.8 от ЗМДТ, чл. 148 от ЗУТ. 

  

- РЗП за жилищна сграда 1.20 лв/м2 7 дни 

- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1.50 лв/м2 7 дни 

- РЗП за производствени сгради 1.00 лв/м2 7 дни 
- За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 0.30 лв/м, не по- 

малко от 20.00 лв. и 

не повече от 600 лв. 

7 дни 

- За обекти от техническата инфраструктура 0.30 лв/м, не по- 

малко от 50.00 лв.и 

не повече от 800 лв 

7 дни 

 
- за площно строителство и вертикална планировка, когато тя е 

предмет на самостоятелен проект 

20лв/дка 7 дни 

 

№ Наименование на услугата 
Цена на 

услугата 
срок 

1 2 3 4 

1. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени 

планове чл. 124, ал. 3 и ал.7 ЗУТ за физич. лица за юридич. лица 

50 лв 100 лв 

14 дни 

2. Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива чл. 150 от ЗУТ за физич. лица за 

юридич. лица 50 лв 75 лв 

14 дни 3 

дни 

100 лв 150 

лв 

14 дни 

3 дни 
3. Обявяване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за 

физич.лица 50 лв 60 дни 
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за юридич. лица 80 лв 60 дни 

4. Одобряване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици, чл. 128, ал.7 от ЗУТ 

  

 А) за жилищно строителство 40 лв 30 дни 

 Б) за нежилищно строителство 70 лв 30 дни 

5. Обявяване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) по искане на заинтересованите собственици - чл.128, ал.2 

и ал. 3 от ЗУТ 

50 лв 60 дни 

6. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) 

(Цената по т. 2+ 

цената по т.4) 

увеличена с 30% 

30 дни 

7. Разглеждане и одобряване на идейни и инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение за строеж чл. 142, чл. 144 и чл. 145, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ 

  

 
- РЗП за жилищна сграда 1.10 лв/м2 30 дни 

 
- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1.20 лв/м2 30 дни 

 
- РЗП за производствени сгради 0.90 лв/м2 30 дни 

 - За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 0.30 лв/м, не по- 

малко от 20.00 лв. и 

не повече от 600 лв 

30 дни 

 - За обекти от техническата инфраструктура 0.30 лв/м, не по- 

малко от 50 лв. и не 

повече от 800 лв. 

30 дни 

 - За площно строителство и вертикална планировка, когато тя е 

предмет на самостоятелен проект 

10 лв/дка 30 дни 

 -Оценка за съответствие на инвестиционен проект, направена от 

ОбЕСУТ - 25,00 лв. 

30 лв 30 дни 

8. Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл. 

159, ал.3 от ЗУТ 

15 лв 3 дни 

9. Одобряване на ИП и издаване на Заповеди за изменение на 

одобрен инвестиционен проект чл.154, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ по 

тарифа в зависимост от типа на сградата 

50 лв 30 дни 

10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, 

когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени чл. 145, ал. 

5 от ЗУТ 

Цената по т. 7 30 дни 

11. Заверка на екзекутивна документация чл. 175, ал. 2 от ЗУТ 40 лв. 7 дни 
12. 

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 ЗУТ 

  

 

-за сгради 10.00 лв. 7 дни 
 



НАРЕДБА № 11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МИЗИЯ 

25 

 

 

 

 -за линейни строежи от инженерната инфраструктура 0.10 лв./м.л., но не 

по-малко от 

10.00лв. 

7 дни 

13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за 

видовете строежи чл. 177, ал. 3 и 4 от ЗУТ 

РЗП до 30кв.м 

РЗП от 31 до 100 кв.м 

РЗП от 101 до 200 кв.м 

РЗП от 201 до 1000 кв.м 

РЗП над 1000 кв.м 

70 лв 120 лв 

180 лв 250 

лв 350 лв 

7 дни 

14. Отменена - 7 дни 

15. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж §16, ал. 1 от ПР 

на ЗУТ 50 лв. 14 дни 

16. 
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот -чл. 

16, ал. 5 ЗУТ 

20 лв. 7 дни 

17. 

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 

завършеност на строежи чл.181, ал. 2 ЗУТ и чл.4, ал.3 ЗМДТ 

30 лв 14 дни 

18. 
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско 

и учебно заведение 10.00 лв 

7 дни 

19. 

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти чл. 193, ал. 3 от ЗУТ 

30.00 лв 30 дни 

20. 
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през 

чужди поземлени имоти чл. 192, ал. 2 

30.00 лв 30 дни 

21. 
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти чл. 

194, ал. 1 от ЗУТ 

30.00 лв 30 дни 

22. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба чл. 202 от ЗУТ 

15.00 лв 7 дни 

23. Предоставяне на копие от кадастрална карта и регулационен план в 

цифров вид на магнитен носител: 

 7 дни 

-до 50 имота 2.00 лв на имот, но 

не по-малко от 10 

лв 

7 дни 

-от 50 - 200 имота по 100 лв + 1 лв за 

всеки поземлен 

имот за горницата 

над 50 

7 дни 
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 -от 200 - 500 имота по 250 лв.+ 0,70 лв. 

за всеки поземлен 

имот за горницата 

над 200; 

7 дни 

 -от 500-1000 имота по 460 лв. + 0,40 лв 

за горницата над 

500; 

7 дни 

 Над 1000 имота. 

Таксите се намаляват с 30 %, ако данните са от оцифрен план. 

по 660 лв + 0,20 лв. 

за горницата 

7 дни 

24. Издаване на препис извлечение от справочен регистър на точки от 

РГО, осовата мрежа и репери от нивелачната мрежа на точка за 

координати 10 лв 7 дни 
 

-за копие от реперен карнет и нивелачен репер” 10 лв 7 дни 
25. Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж 

чл. 16 Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите 

15 лв 7 дни 

26. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в 

действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл. 

175 от ЗУТ 

20 лв 7 дни 

27. Попълване/поправка на кадастрален план § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР 

ЗКИР 

30 лв 30 дни 

28. Издаване на протокол за съборени сгради 20 лв 7 дни 

29. Становище от Главния архитект 25 лв 7 дни 
30. 

Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и 

на промени във вписаните данни и обстоятелства, Наредба № 3 на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството от 

17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на 

сградите в режим на етажна собственост. 

5 лв 7 дни 

31. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно- 

информационни елементи чл. 57, ал. 1 от ЗУТ 

30 лв 7 дни 

32. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешно квартални пространства чл.148, във връзка с 

чл. 72, ал. 1 ЗУТ 

20 лв + депозит 35 

лв на кв. м 

7 дни 

33. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 

чл.153 от ЗУТ 

- за сгради 

- за огради 

1лв/кв.м, но не по-

малко от 25 лв. 

1,50 лв/л.м 7 дни 7 дни 
34. 

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при 

извършване на специално ползване на пътища чл. 3 от Наредба за 

специално ползване на пътищата във връзка с чл. 177, ал. 7 от ЗУТ 

20 лв. + депозит 

500 лв. 
7 дни 
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Приложение № 3 

на Глава III - Други услуги неуредени със закон, към чл.56 
 

 

35. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 50% от таксите 7 дни 

 действието си поради изтичане на срока чл. 153, ал. 3 и 4 от ЗУТ по т.7 и т.8  

36. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 

територии 

50 лв 30 дни 

37. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена 

проверка 

15 лв 7 дни 

38. Одобряване на План за безопасност и здраве /ПБЗ/ 50 лв 7 дни 
 и Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ 

50 лв 

 

39. Издаване на други удостоверения не посочени по-горе 10 лв 7 дни 

 

(Изм. Реш.№ 157, пр.№ 15/26.10.2012г., изм. реш.№484, пр. №56/27.12.2018г., изм. с Решение № 
296/24.03.2022г.) 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата 
Цена на услугата 

/обикновена/ 

1 2 3 

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

актове, договори 
2.00 лв 

2. Издаване на удостоверение от общ характер 2.00 лв 

3. Издаване на служебна бележка 1.50 лв 

4. Копирни услуги 
 

 - А 3 - едностранно 0.30 лв/л 
 - А 3 - двустранно 0.40 лв/л 
 - А 4 - едностранно 0.20 лв/л 
 - А 4 - двустранно 0.30 лв/л 

5. Отпечатване на текстови документи 
 

 
- в черно 1.00 лв/стр. 

 - в цветно 2.00 лв/стр. 

6. Ламиниране на документи 2 лв.на лист 

7. Отпечатване на документи с графика 
 

 
- в черно 2.00 лв/стр. 

 - в цветно 3.00 лв/стр. 

8. Сканиране А 4 2.00 лв/стр 

9. Обработка на сканирани обекти 2.00 лв/стр 

10. Прехвърляне на сканиран обект на магнитен носител на клиента 1.00 лв/стр. 

11. Изпращане на електронна поща 0.30 лв/стр. 

12. Извличане на конкретна информация от Интернет 1.00 лв/стр. 

13. Представяне на фирми в сайта на общината 30.00 лв/стр. 
14. Изработка бланки за грамота, свидетелство, покана и др. подобни 4.00 лв/стр. 

15. Изработка на брошури, диплянки и др. 4.00 лв/стр. 

16. Изпращане на информация по факс 1.00лв. за I-ва стр. и 
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за вс.ост. - 0.50 лв 

17. Получаване на информация по факс 0.50лв/стр. 

18. 
Заверка на регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали 10.00 лв/бр. 

19. Изработка на некролози 

- със сканиране на снимка 

- без сканиране на снимка 

2.0 лв./бр. 

1.0 лв./бр. 

20. 
Издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници на територията 

на Община Мизия, за срок от 1 година . 

30.00 лв. 

21. 
Издаване на дубликат на разрешително за таксиметров превоз на пътници 

5.00 лв 

22. 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 

5.00лв. 

23. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 5.00 лв 

24. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи 

относно общинска собственост 

2.00лв 

25. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на 

удостоверение 

5.00лв. 

26. 
Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове 

2.00лв 

27. 

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за 

имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот 

5.00 лв 

28. 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост 

5.00 лв 

29. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради 

с етажна собственост 

5.00 лв 

30. Издаване на заповед за изземване на имот - 

31. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на 

земеделски производители в областната дирекция "Земеделие 

5.00 лв 

32. 

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на 

собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии 

 

33. 

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право 

на собственост от граждани, с предоставено право на ползване по реда на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

34. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с оценка на сгради и 

подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии 

по реда на ЗСПЗЗ 

 

35. 

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод 

във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии 

по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

36. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за 

движение на пътни превозни средства 

3.00 лв 

 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2081
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2081
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2095
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2095
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2095
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37. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях 

нощувки 

5.00 лв 

38. (изм. реш. № 196, пр.№ 20/27.02.2013г.) Вписване на настъпили промени в 

обстоятелствата в Националния туристически регистър 

150лв 

39. Категоризация на заведения за хранене и развлечение Тарифата за таксите 

към ЗТ 
40. Категоризация на места за настаняване Тарифата за таксите 

към ЗТ 
41. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Тарифата за таксите 

към ЗТ 
42. (изм. реш. № 196, пр.№ 20/27.02.2013г.) Вписване на промени в 

обстоятелствата за категоризирани туристически обекти - средства за 

подслон или места за настаняване, и за заведения за хранене и развлечения 

и издаване на удостоверение 

150лв 

43. Прекратяване на категория на туристически обект - 

44. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на 

автомобили превозващи извънгабаритни товари 

10,00лв 

45. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

рекламно съоръжение 

20,00лв 

46. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 

20,00лв 

47. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

търговски крайпътен обект и пътни връзки към него 

2,50лв 

48. 

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация 

на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него 

2,50лв 

49. 

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно 

стоящи съоръжения в обхвата на пътя 

 

50. 

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя 

 

51. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга /съгласно Закон 

за движение по пътищата/ 

обикновена -2.00 лв 

бърза - 4.00 лв 

експресна - 6.00 лв 
52. (изм. реш. № 196, пр.№ 20/27.02.2013г.) Издаване на удостоверение за 

категория на туристически обект - дубликат 

100 лв 

53. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по 

международни автобусни линии 

5.00 лв 

54. 

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, 

светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на 

светофарните уредби по искане на физически и юридически лица 

 

55. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с 

увреждания и използване на улеснения при паркиране 

2.00лв 

56. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до 

общинския съвет за отпускане на персонални пенсии 

 

 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2088
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2047
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2089
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2050
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2051
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2051
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2121
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2121
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2121
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Заключителни разпоредби 

§ 9. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 

Мизия www.miziabg.com 

57. 

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или 

погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси 

 

58. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство 8.00лв/5 дни 15.00 лв/ 3 

дни 25.00 лв/ до 24 ч. 
59. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 4.0 лв/5 дни 

10.0 лв/ 3 дни 

15.00 лв/ до 24 ч. 
60. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства 

3.00лв/5 дни 6.00 лв/ 3 

дни 10.00 лв/ до 24 ч. 

61. 

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства за хора 

с увреждания 50 и над 50 % 

2.00 / до 24 ч. 

62. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 

3.00лв/5 дни 6.00 лв/ 3 

дни 10.00 лв/ до 24 ч. 
63. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса 

и такса битови отпадъци 3.00лв/5 дни 6.00 лв/ 3 

дни 10.00 лв/ до 24 ч. 
64. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 

3.00лв/5 дни 6.00 лв/ 3 

дни 10.00 лв/ до 24 ч. 
65. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона 

за местните данъци и такси 3.00лв/5 дни 6.00 лв/ 3 

дни 10.00 лв/ до 24 ч. 

66. 
Изготвяне на информация за длъжника и неговото имущество по искане на 

съдебен изпълнител от звено МДТ 

10.00 лв 

67. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 10.00 лв 
68. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са 

едностранни актове и не подлежат на вписване Съгласно Тарифата за 

нотар. и нот. дейност 
69. 

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на 

пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 

Съгласно Тарифата за 

нотар. и нот. дейност 
70. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от 

документи и книжа Съгласно Тарифата за 

нотар. и нот. дейност 
71. (новареш. № 196, пр.№ 20/27.02.2013г.) Издаване на удостоверение за 

декларирани данни на лицата, собственици на движимо и недвижимо 

имущество. 

3.00лв/5 дни 6.00 

лв/ 3 дни 10.00 лв/ 

до 24 ч. 

72. Сключване на граждански брак с ритуал 60.00 лв 

73. Сключване на граждански брак без ритуал в делничен ден 20.00 лв 
 
 

74. Сключване на граждански брак с изнесен ритуал 70.00 лв. 

75. Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията - 
 

http://www.miziabg.com/

