
        

Проект! 

 

 

НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

§1.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”,  Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна” се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл.27, ал.4, т.1 – За поставяне на преместваеми обекти – открити:  

- на ден 

І - зона – таксата от 0.80 лв./кв.м. да се промени на 1.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - таксата от 0.60 лв./кв.м. да се промени на 0.80 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - таксата от 0.50 лв./кв.м. да се промени на 0.70 лв./кв.м., 

- на месец:  

І - зона – таксата от 9.00 лв./кв.м., да се промени на 10.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона – таксата от 7.00 лв./кв.м., да се промени на 8.00 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона – таксата от 5.00 лв./кв.м., да се промени на 6.00 лв./кв.м.; 

и се създава ново тире „- на месец за маса пред заведение по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 

от Закона за туризма: 

І - зона – с четири седящи места – 10.00 лв., с шест седящи места – 12.00 лв., с осем и 

повече седящи места – 14.00 лв.; 

ІІ - зона – с четири седящи места – 8.00 лв., с шест седящи места – 10.00 лв., с осем и 

повече седящи места – 12.00 лв.; 

ІІІ - зона – с четири седящи места – 6.00 лв., с шест седящи места – 8.00 лв., с осем и 

повече седящи места – 10.00 лв.” 

като чл.27, ал.4, т.1 придобива следния вид: 

„Чл.27, ал.4, т.1 - За поставяне на преместваеми обекти – открити:  

- на ден: 

І - зона – 1.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - 0.80 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - 0.70 лв./кв.м., 

- на месец:  

І - зона – 10.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона – 8.00 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона –6.00 лв./кв.м. 

- на месец за маса пред заведение по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за 

туризма: 

І - зона – с четири седящи места – 10.00 лв., с шест седящи места – 12.00 лв., с 

осем и повече седящи места – 14.00 лв.; 

ІІ - зона – с четири седящи места – 8.00 лв., с шест седящи места – 10.00 лв., с осем 

и повече седящи места – 12.00 лв.; 

ІІІ - зона – с четири седящи места – 6.00 лв., с шест седящи места – 8.00 лв., с осем 

и повече седящи места – 10.00 лв.” 

 

2. В чл.27, ал.4, т.2 – За поставяне на преместваеми обекти – покрити /съгласно 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на 

Община Първомай/ 

- на месец:  

І - зона – таксата от 2.50 лв./кв.м. да се промени на 3.50 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - таксата от 2.00 лв./кв.м. да се промени на 2.50 лв./кв.м.; 



ІІІ - зона - таксата от 1.50 лв./кв.м. да се промени на 2.00 лв./кв.м., 

като чл.27, ал.4, т.2 придобива следния вид: 

 „Чл.27, ал.4, т.2 - За поставяне на преместваеми обекти – покрити /съгласно 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията 

на Община Първомай/ 

- на месец:  

І - зона – 3.50 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - 2.50 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - 2.00 лв./кв.м.” 

3. В чл.27, ал.4, т.3 – За ползване на терени за поставяне на преместваеми обекти за 

местодомуване на МПС 

- на месец:  

І - зона – таксата от 0.75 лв./кв.м. да се промени на 1.50 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - таксата от 0.50 лв./кв.м. да се промени на 1.00 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - таксата от 0.30 лв./кв.м. да се промени на 0.80 лв./кв.м., 

като чл.27, ал.4, т.3 придобива следния вид: 

 „Чл.27, ал.4, т.3 - За ползване на терени за поставяне на преместваеми обекти 

за местодомуване на МПС 

- на месец:  

І - зона –1.50 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - 1.00 лв./кв.м.; 

 ІІІ - зона - 0.80 лв./кв.м.” 

4. В чл.27, ал.4, т.4 – За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други 

общински терени, за разполагане на строителни материали: 

- на ден:  

І - зона – таксата от 0.50 лв./кв.м. да се промени на 0.70 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - таксата от 0.40 лв./кв.м. да се промени на 0.60 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - таксата от 0.30 лв./кв.м. да се промени на 0.50 лв./кв.м., 

като чл.27, ал.4, т.4 придобива следния вид: 

 „Чл.27, ал.4, т.4 - За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други 

общински терени, за разполагане на строителни материали: 

- на ден:  

І - зона – 0.70 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - 0.60 лв./кв.м.; 

 ІІІ - зона - 0.50 лв./кв.м.” 

5. В чл.27, ал.4, т.5 – За обособяване на общински терен или част от него като 

временна площадка към строителен обект:  

- за месец:  

І - зона – таксата от 5.00 лв./кв.м. да се промени на 6.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - таксата от 3.00 лв./кв.м. да се промени на 4.00 лв./кв.м.; 

ІІІ - зона - таксата от 1 лв./кв.м. да се промени на 2.00 лв./кв.м., 

като чл.27, ал.4, т.5 придобива следния вид: 

  „Чл.27, ал.4, т.5 - За обособяване на общински терен или част от него като 

временна площадка към строителен обект:  

- за месец:  

І - зона – 6.00 лв./кв.м.; 

ІІ - зона - 4.00 лв./кв.м.; 

 ІІІ - зона - 2.00 лв./кв.м.” 

6.  В чл.27, ал.7 – Приема се, че площта на една маса с четири седящи места е равна на 

1 кв.м., площта от 1 кв.м. се изменя на 2,2 кв.м. и в края на алинеята се добавя, „на маса с 

шест седящи места – 3,5 кв.м., с осем седящи места – 5,2 кв.м., а с десет и повече седящи 

места – 6,7 кв.м.”, като чл.27, ал.7 придобива следния вид:  



  „Чл.27, ал.7 - Приема се, че площта на една маса с четири седящи места е равна 

на 2,2 кв.м., на маса с шест седящи места – 3,5 кв.м., с осем седящи места – 5,2 кв.м., а с 

десет и повече седящи места – 6,7 кв.м.” 

7. Чл. 27, ал.10 - Върху таксите по чл.27 ал.4 т.3, 4 и 5 не се начислява ДДС, се 

отменя. 

 

8. В чл.28, ал. 1 - За ползване на пазари от производители с цел търговия със 

селскостопанска продукция таксата се определя, както следва, се премахва израза „от 

производители”, като чл.28, ал.1 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.1 - За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция 

таксата се определя, както следва” 

 

9. В чл.28, ал.1, т.1 – за продажба от маса, предоставена от Община Първомай  

- на ден - таксата от 2.40 лв., да се промени на 3.40 лв.; 

- на месец - таксата от 33.60 лв., да се промени на 23.80 лв.; 

като чл.28, ал.1, т.1 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.1, т.1 - за продажба от маса, предоставена от Община Първомай  

- на ден - 3.40 лв.; 

на месец – 23.80 лв.” 

 

10. В чл.28, ал.1, т.2 – на квадратен метър заемана площ 

- на ден - таксата от 2.20 лв./кв.м., да се промени на 3.20 лв./кв.м.; 

като чл.28, ал.1, т.2 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.1, т.2 - на квадратен метър заемана площ 

- на ден - 3.20 лв./кв.м.” 

 

11. Чл.28, ал.1, т.3 - за продажба от превозно средство с животинска тяга и т.4 - за 

продажба от лек автомобил се отменят. 

 

12. В Чл.28, ал.1, т.5 – за продажба от товарен автомобил, микробус или лек 

автомобил с ремарке, в края се добавя „включително заеманата площ пред МПС - то до 3 

кв.м.”, а таксата на ден от 10.20 лв., да се промени на 16.00 лв.; 

като чл.28, ал.1, т.5 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.1, т.5 - за продажба от товарен автомобил, микробус или лек 

автомобил с ремарке, включително заеманата площ пред МПС - то до 3 кв.м. 

- на ден - 16.00 лв.” 

 

13. В Чл.28, ал.2 – За ползване на места с цел търговия с промишлени стоки таксата се 

определя както следва:, се добавя „общински” пред места, като чл.28, ал.2 придобива 

следния вид: 

  „Чл.28, ал.2 - За ползване на общински места с цел търговия с промишлени стоки 

таксата се определя както следва:” 

 

14. Чл.28, ал.2, т.1 - за продажба от маса, предоставена от Община Първомай  

- на ден – таксата от 3.60 лв., да се промени на 4.60 лв.; 

- на месец - таксата от 45.00 лв., да се промени на 32,20 лв. 

като чл.28, ал.2, т.1 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.2, т.1 - за продажба от маса, предоставена от Община Първомай  

- на ден – 4.60 лв.; 

- на месец – 32,20 лв.” 

 

15. Чл.28, ал. 2, т.2 – на квадратен метър заемана площ 

- на ден - таксата от 3.00 лв./кв.м., да се промени на 4.00 лв./кв.м.; 

като чл.28, ал.2, т.2 придобива следния вид: 

 „Чл.28, ал.2, т.2 - на квадратен метър заемана площ 



- на ден - 4.00 лв./кв.м.” 

 

16. Чл.28, ал.2, т.3 - за продажба от превозно средство с животинска тяга и т.4 - за 

продажба от лек автомобил се отменят. 

 

17. В Чл.28, ал.2, т.5 – за продажба от товарен автомобил, микробус или лек 

автомобил с ремарке, в края се добавя „включително заеманата площ пред МПС - то до 3 

кв.м.”, а таксата на ден от 10.20 лв., да се промени на 18.00 лв.; 

като чл.28, ал.2, т.5 придобива следния вид: 

 „Чл.28, ал.2, т.5 - за продажба от товарен автомобил, микробус или лек автомобил с 

ремарке, вкюлчително заеманата площ пред МПС - то до 3 кв.м. 

- на ден - 18.00 лв.” 

 

18. Чл.28, ал.3–  За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и 

празници, за продажба на стоки се събира такса на ден - таксата от 1.20 лв./кв.м., да се 

промени на 1.50 лв./кв.м., като чл.28, ал.3 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.3 - За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и 

празници, за продажба на стоки се събира такса на ден - 1.50 лв./кв.м.” 

 

19. В Чл.28, ал.4 – За ползване на места, върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки, цирк и други, се събира такса на ден, се премахва думата 

„цирк”, а таксата на ден от 1.00 лв./кв.м., да се промени на 1.30 лв./кв.м.; 

като чл.28, ал.4 придобива следния вид: 

  „Чл.28, ал.4 - За ползване на места, върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки  и други, се събира такса на ден от 1.30 лв/кв.м” 

 

20.  В чл.28 се създава нова ал.5 – „За ползване на общински терен за разполагане 

на цирк се събира такса на ден  – 0.20 лв./кв.м.”, като старата ал.5 „Върху таксите по 

чл.28 се начислява ДДС.” става ал.7 

 

21. В чл.28 се създава нова ал.6 – „За ползване на общински терен за разполагане 

на подвижна сцена при мероприятия се събира такса на ден  – 0.50 лв./кв.м. – сцената е 

40 кв.м.” 

 

22. В чл.28 се създава нова ал.8 – „За летен сезон се счита периода от 01 май до 30 

октомври.” 

 

23. В чл.29, ал.1, т.1 – за реклами върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла 

на стени и др., както и фирмени указателни табели, таксите до 0.5 кв. м. – 15.00 лв. на година и 

над 0.5 кв.м – 2.50 лв./кв.м. на месец, да се отменят и на тяхно място да се добави „до 2.0 кв. 

м. - 4.00 лв./кв.м. на месец”, като чл.29, ал.1, т.1 придобива следния вид: 

  „Чл.29, ал.1, т.1 - за реклами върху транспарантни ленти, табла на стойки, табла 

на стени и др., както и фирмени указателни табели до 2.0 кв.м. – 4.00 лв./кв.м. на месец.” 

 

24. В чл.29, ал.1, т.2 – за реклами върху пана / билбордове /с площ над 2 кв.м., таксата 

от 5.00 лв./кв.м. за месец да се измени на 6.00 лв./кв.м. на месец, като чл.29, ал.1, т.1 

придобива следния вид: 

  „Чл.29, ал.1, т.2 - за реклами върху пана / билбордове /с площ над 2 кв.м. – 6.00 

лв./кв.м. на месец” 

 

§2.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски 

градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални 

услуги” се правят следните изменения: 

1. Чл.31 и чл.31а се отменят. 



2. Чл.32, ал.1 – За ползване на детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 2,00 

лв. за един храноден, таксата се изменя на 3,00 лв. и чл.32, ал.1 придобива следния вид: 

„Чл.32, ал.1 За ползване на детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 3,00 

лв. за един храноден”  

§3. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел IV „Такси за технически услуги” в  

чл.39 „Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва”, се правят 

изменения в цените на услугите по следните точки: 

1. В т.2.1.1 – за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за урегулиран 

поземлен имот, таксата от 20.00лв. – да се промени на 30.00лв., като чл.39, т.2.1.1 придобива 

следния вид: 

„Чл.39, т.2.1.1 - за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за 

урегулиран поземлен имот - 30.00 лв.;” 

2. В т.2.1.2 - за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за урегулиран 

поземлен имот в промишлени зони - до 5 дка.; - над 5 дка - таксите от 30.00лв и съответно 

50.00лв. да се променят на 40.00лв., съответно 60.00лв., като чл.39, т.2.1.2 придобива следния 

вид: 

 „Чл.39, т.2.1.2 - за издаване на скица – виза за проучване и проектиране за 

урегулиран поземлен имот в промишлени зони:  

 - до 5 дка - 40.00 лв.;  

 - над 5 дка – 60.00 лв.” 

 

3. В т.4 – за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и 

селищното устройство, таксата от 20.00лв. – да се промени на 30.00лв., като чл.39, т.4 

придобива следния вид: 

„Чл.39, т.4 - за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство - 30.00 лв.;” 

4. В т.8 – за издаване на разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ, таксата от 

20.00лв. – да се промени на 50.00лв., като чл.39, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.39, т.8 - за издаване на разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ - 50.00 

лв.;” 

5. В т.8а – за допълване на разрешение за строеж в съответствие с чл.154, ал.5 от ЗУТ, 

таксата от 20.00лв. – да се промени на 50.00лв., като чл.39, т.8а придобива следния вид: 

„Чл.39, т.8а - за допълване на разрешение за строеж в съответствие с чл.154, ал.5 

от ЗУТ - 50.00 лв.;” 

6. В т.9 – за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ, 

таксата от 26.00лв. – да се промени на 65.00лв., като чл.39, т.9 придобива следния вид: 

„Чл.39, т.9 - за издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 

от ЗУТ - 65.00 лв.;” 

7. В т.9а – за допълване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл.150 от 

ЗУТ, в съответствие с чл. 154, ал.5 от ЗУТ, таксата от 26.00лв. – да се промени на 65.00лв., 

като чл.39, т.9а придобива следния вид: 

 „Чл.39, т.9а - за допълване на разрешение за строеж за комплексен проект по 

чл.150 от ЗУТ, в съответствие с чл. 154, ал.5 от ЗУТ - 65.00 лв.;” 

8. В т.10 – за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на основание 

чл.124а, ал.2 от ЗУТ, таксата от 10.00лв. – да се промени на 20.00лв., като чл.39, т.10 

придобива следния вид: 



 „Чл.39, т.10 - за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на 

основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ - 20.00 лв.;” 

§4.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

чл.41, ал.1. „За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси”, се 

правят изменения в цените на услугите по следните точки:  

1. В т.1 –накрая на изречението се добавя „а за всяка следваща страница по 1 лв.”, 

като чл.41, ал.1. т.1 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.1 за издаване на удостоверение за наследници - 5.00 лв., а за всяка 

следваща страница по 1 лв.;” 

  

2. В т.2 – за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, 

таксата от 5.00лв. – да се промени на 10.00лв., като чл.41, ал.1. т.2 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.2  за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни 

имена - 10.00 лв.;” 

 

3. В т.3 – за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние /акт за раждане, акт за смърт/ таксата от 4.00лв. – да се промени на 10.00лв., като 

чл.41, ал.1. т.3 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.3 за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 

гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ - 10.00 лв.;” 

 

4. В т.4 - за издаване на удостоверение за раждане –дубликат, таксата от 4.00лв. - да се 

промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1. т.4 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.4  за издаване на удостоверение за раждане –дубликат - 6.00 лв.” 

 

5. В т.5 - за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, таксата 

от 4.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1. т.5 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.5 за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 

дубликат - 6.00 лв.;” 

 

6. В т.6 – за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, 

таксата от 4.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.6 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.6 за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път - 6.00 лв.;” 

 

7. В т.7 – за издаване на удостоверение за семейно положение, таксата от 4.00лв. - да се 

промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.7 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1. т.7 за издаване на удостоверение за семейно положение - 6.00 лв.;” 

 

8. В т.8 – за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца,таксата от 

4.00лв. - да се промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.8 за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца 

- 6.00 лв.” 

 

9. В т.9 – за издаване на удостоверение за родствени връзки, таксата от 5.00лв. - да се 

промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.9 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.9 за издаване на удостоверение за родствени връзки - 6.00 лв.;” 

 

10. В т.12 – за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес – 3.00лв. - да се промени на 5.00лв., като чл.41, ал.1, т.12 придобива следния 

вид: 



„Чл.41, ал.1, т.12 за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес – 5.00 лв.;” 

 

11. В т.13 – за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран 

след 2000 година, таксата от 3.00лв. - да се промени на  6.00лв., като чл.41, ал.1, т.13 

придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.13 за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 

регистриран след 2000 година - 6.00 лв.;” 

 

12. В т.14 – за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път, таксата от 

5.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.14 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.14 за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - 

6.00 лв;” 

 

13. В т.15 – за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес, таксата от 3.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.15 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.15 за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес - 6.00 лв.;” 

 

14. В т.16 – за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистрирани 

след 2000 година,таксата от 3.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.16 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.16 за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистрирани след 2000 година – 6.00 лв.;” 

 

15. В т.17 – за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, таксата от 

10.00лв. – да се промени на 15 лв. , като чл.41, ал.1, т.17 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.17 за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 

15.00 лв.;” 

  

16. В т.18 – за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от 

български гражданин в чужбина таксата от 5.00лв. - да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, 

т.18 придобива следния вид: 

„Чл.18, ал.1, т.18 за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак 

от български гражданин в чужбина – 6.00 лв.;” 

 

17. В т.19 – за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ 

за сключване на граждански брак в Република България, таксата от 4.00лв. - да се промени на  

6.00лв., като чл.41, ал.1, т.19 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.19 за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България – 6.00 лв.; 

 
18. В т.20 - за издаване на удостоверение за родените от майка деца, таксата от 3.00лв. 

- да се промени на 6.00лв., като чл.41, ал.1, т.20 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.20 за издаване на удостоверение за родените от майка деца – 6.00 

лв.;” 

 

19. В т.21 – за издаване на удостоверение за правно ограничение,таксата от 5.00лв. - да 

се промени на 6.00 лв., като чл.41, ал.1, т.21 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.21 за издаване на удостоверение за правно ограничение – 6.00 лв.; 

 

20. В т.27 – за преписи от документи, таксата от 2.00 лв. – да се промени на 3.00 лв., 

като чл.41, ал.1, т. 27 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.27 за преписи от документи – 3.00 лв.;” 

 



21. В т.28 – презаверка на удостоверение за наследници, таксата от 2.00 лв. – да се 

промени на 3.00 лв., като чл.41, ал.1, т.28 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т. 28 презаверка на удостоверение за наследници – 3.00 лв; 
 

22. В т.29 - издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, 

таксата от 4.00лв - да се промени  на 6.00 лв, като чл.41, ал.1, т29 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.1, т.29 издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско 

състояние – 6.00 лв. 

 

§5. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

чл.41, ал.4. „За административно-технически услуги, се заплащат следните такси”, се 

правят изменения в цените на услугите по следните точки:  

1. т.1 – за издаване на удостоверения за търпимост на строеж - 20.00 лв., се изменя, 

като придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.1 - за издаване на удостоверения за търпимост на строеж: 

1.1 за основно застрояване – 0,50 лв/м2; 

1.2 за допълващо застрояване – 0,30 лв/м2; 

1.3 таксите по т.1.1 и т.1.2 не може да са по-малко от 20лв.” 

 

2. т.2 – за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части от сгради, 

жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност на строежа и други 

нотариални сделки, таксата от 40.00лв. – да се промени на 60.00лв., като чл.41, ал.4, т.2 

придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.2 - за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части 

от сгради, жилища или други обекти, отговарят на одобрени за това инвестиционни 

проекти за извършване на доброволна делба, удостоверяване степента на завършеност на 

строежа и други нотариални сделки - 60.00 лв.;” 

3. В т.6 – за издаване на разрешение за изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, таксата от 15.00лв. – да се промени на 26.00лв., 

като чл.41, ал.4, т.6 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.6 - за издаване на разрешение за изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ - 26.00 лв.;” 

4. В т.8 - съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ, таксата от 59.00лв. – да се 

промени на 100.00лв., като чл.41, ал.4, т.8 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.4, т.8 - съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ - 100.00 лв.;” 

 

5. В т.11 – вписване в регистъра на технически паспорт за строеж, таксата от 5.00лв. – 

да се промени на 20.00лв., като чл.41, ал.4, т.11 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.11 - вписване в регистъра на технически паспорт за строеж - 20.00 

лв.;” 

6. В т.15 – за изготвяне на оценки по чл. 210 от ЗУТ, таксата от 10.00лв. – да се 

промени на 50.00лв., като чл.41, ал.4, т.15 придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.4, т.15 - за изготвяне на оценки по чл. 210 от ЗУТ - 50.00 лв.;” 

§6 В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” 

чл.41, ал.7. „Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал. 4, т. 3, 4, 5, 12 и 

13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, бързи и експресни. 

За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за експресна – до 1 ден, 

таксата се заплаща в троен размер.” се изменя и придобива следния вид  



 „Чл.41, ал.7 - Срокът за извършване на услугите по ал.2 е петдневен, а на ал.4, т. 1, 

2, 3, 4, 5, 12 и 13 е четиринадесетдневен и могат да бъдат изпълнявани като обикновени, 

бързи и експресни. За извършване на бърза услуга – до 3 дни, таксата се удвоява, а за 

експресна – до 1 ден, таксата се заплаща в троен размер.” 

 

§7 В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

Чл.41, ал.2 „За издаване на документи от значение за признаване, упражняване или 

погасяване на права и задължения по ЗМДТ, се заплащат следните такси”, се правят 

изменения в цените на услугите по следните точки:  

1. В т.1- за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл.264, 

ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ – 5 лв. – да се промени на 

10.00лв., като чл.41, ал.2. т.1 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.1 за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим 

имот по чл.264, ал.1 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ – 10 лв.” 

 
2. В т.2 - за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към 

Община Първомай – 2.00 лв да се промени на 5.00лв., като чл.41, ал.2. т.2 придобива следния 

вид: 

„Чл.41, ал.2, т.2 за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

към Община Първомай – 5.00 лв” 

 

3. В т.3 - за издаване на копие от подадена данъчна декларация – 5 лв. да се промени на  

10 лв., като чл.41, ал.2, т.3 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.3 за издаване на копие от подадена данъчна декларация – 10 лв.” 

 

4. В т.4 - за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 

1 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.4 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.4 - за издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства – 5 лв.” 

 

5. В т.5 - за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и 

такси за битови отпадъци – 1 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.5 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.5 - за издаване на препис от документ за платен данък върху 

недвижими имоти и такси за битови отпадъци – 5 лв.” 

 

6.В т.6 - за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 2 

лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.6 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.6 - за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство – 5 лв.” 

 

7. В т.7 - за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - 2 лв. да 

се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.7 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.7 - за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния 

данък - 5 лв.” 

 

8. В т.8 - за издаване на удостоверение за декларирани данни – 2 лв. да се промени на 5 

лв., като чл.41, ал.2, т.8 придобива следния вид: 



„Чл.41, ал.2, т.8 – за издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв.” 

 

9. В т.9 - за издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 58 ал. 

1 т. 4 от ЗМДТ – 2 лв. да се промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.9 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.9 - за издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС 

по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ – 5 лв.” 

 

10. В т.10 - за издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ – 2 лв. да се 

промени на 5 лв., като чл.41, ал.2, т.10 придобива следния вид: 

„Чл.41, ал.2, т.10 - за издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ – 5 лв.” 

 

§8.В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел V „Такси за административни услуги” в 

Чл.41, ал.3  „За издаване на документи в областта на селското стопанство и екологията, се 

заплащат следните такси:”, се правят изменения по следните точки:  

 

1. Т.1 се променя и придобива следния вид: 

 „Чл.41, ал.3, т.1 За измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън 

горски територии с общинска марка преди транспортиране - 5 лв./куб. м., но не по-малко 

от 10 лв.” 

 

2. В т.2 - за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън 

горски територии - 1.00 лв. - таксата да се промени  на  10.00 лв., като чл.41, ал.3, т.2 придобива 

следния вид: 

„Чл.41, ал.3, т.2 за издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горски територии - 10.00 лв.” 

 

3. В т.3 - за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка. 

лозя в селскостопанските земи – 5.00 лв., да се измени,  като чл.41, ал.3, т.3 придобива 

следния нов вид: 

„Чл.41, ал.3, т.3 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 

дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи - 20 лева; 

 

4. Т.4 се променя и придобива следния вид:  
„Чл.41, ал.3, т.4 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване от 5 до 10 

дървета и от 1 до 5 дка лозя в селскостопански земи - 40 лева; 

 

5. Създава се нова точка 5, със следния текст:  

„Чл.41, ал.3, т.5 за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 10 

дървета и над 5 дка лозя в селскостопански земи - 80 лева;“ 

 

6. Създава се нова точка 6, със следния текст: 

 „Чл. 41, ал.3, т.6 за издаване на разрешение за премахване и кастрене на 

дълготрайна дървесна и храстовидна растителност в урегулирани частни имоти и при 

ново строителство – 10 лв.” 

 

7. Създава се нова точка 7, със следния текст:  

„Услугите по т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 се предоставят в следните срокове:  

Т. 7а - обикновена – 30 дни; 

Т. 7б - бърза – 15 дни, като размерът на таксата за бърза услуга се заплаща в двоен 

размер; 



Т. 7в - Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден на срока.“ 

 

8. Създава се нова точка 8, със следния текст:  

„Дължимата такса за предоставяната услуга за издаване на разрешително по т. 3, т. 

4, т. 5 и т. 6 се заплаща при подаване на окомплектованите документи.“ 

 

9. Създава се нова точка 9, със следния текст: 

„Не се дължи такса за предоставяната услуга за издаване на разрешително по т. 3, т. 

4, т. 5 и т. 6 за имоти общинска собственост или такива стопанисвани от Община 

Първомай.“ 

 

10.  Досегашната точка 5 става точка 10, като запазва своя текст. 

 

§9. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, в Раздел VII „Такси за притежаване на куче“  в 

чл.45, ал.2 се създава нова т.8, със следния текст:  

„Чл.45, ал.2, т. 8 кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на 

Закона за лова и опазване на дивеча“. 

§10. В Глава Втора „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел VІІІ „Други местни такси, определени 

със закон” Чл.48, ал.1  „Други местни такси, определени със закон се заплащат за”, се 

правят изменения по следните точки:  

1. В т.5.1 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за жилищна 

сграда с височина до 10 м., таксата от 50.00лв. – да се промени на 1.00лв./кв.м. за РЗП, като 

чл.48, ал.1, т.5.1 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.1 - одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143, ал.2 от ЗУТ 

за жилищна сграда с височина до 10 м. - 1.00лв./кв.м. за РЗП;” 

2. В т.5.2 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за нежилищна 

сграда с РЗП до 200 кв.м., таксата от 70.00лв. – да се промени на 1.00лв/кв.м. за РЗП, като 

чл.48, ал.1, т.5.2 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.2 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м. - 1.00лв./кв.м. за РЗП;” 

3. В т.5.3 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за жилищна 

сграда с височина над 10 м., таксата от 70.00лв. – да се промени на 0.90лв/кв.м. за РЗП, като 

чл.48, ал.1, т.5.3 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.3 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за жилищна сграда с височина над 10 м. - 0.90лв./кв.м. за РЗП;” 

4. В т.5.4 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за нежилищна 

сграда с РЗП над 200 кв.м., таксата от 0.90лв/кв.м. – да се промени на 0.90лв/кв.м. за РЗП, като 

чл.48, ал.1, т.5.4 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.4 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ 

за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м. - 0.90лв./кв.м. за РЗП;” 

5. В т.5.5 – одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от ЗУТ за техническа 

инфраструктура:  

 · до 50 линейни метра /л.м./, сумата от 50.00 лв. - да се промени на 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – сумата от 50.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м. – да се 

промени на 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

 · над 500 л.м. – сумата от 275.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м. – да се 

промени на 325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.,  



като чл.48, ал.1, т.5.5 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.5.5 - одобряване на инвестиционни проекти по чл.143, ал.2 от 

ЗУТ за техническа инфраструктура:  

 · до 50 линейни метра /л.м./ - 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

  · над 500 л.м. –325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.” 

6. В т.6.1 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 

от ЗУТ за жилищна сграда с височина до 10 м., таксата от 65.00 лв. – да се промени на 1.30 

лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.1 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.1 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина до 10 м. – 1.30 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

7. В т.6.2 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 

от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м., таксата от 91.00 лв. – да се промени на 1.30 

лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.2 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.2 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м. – 1.30 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

8. В т.6.3 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 

от ЗУТ за жилищна сграда с височина над 10 м., таксата от 91.00 лв. – да се промени на 1.17 

лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.3 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.3 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за жилищна сграда с височина над 10 м. – 1.17 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

9. В т.6.4 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 

от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м., таксата от 1.17 лв./кв.м. – да се промени на 

1.17 лв./кв.м. за РЗП, като чл.48, ал.1, т.6.4 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.4 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.– 1.17 лв./кв.м. за 

РЗП;” 

10. В т.6.5 – одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ:  

 · до 50 линейни метра /л.м./, сумата от 65.00 лв. - да се промени на 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – сумата от 65.00 лв. + 0.65 лв./л.м. за разликата до 500 л.м. – да се 

промени на 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

 · над 500 л.м. – сумата от 357.00 лв. + 0.39 лв./л.м. за разликата над 500 л.м. – да се 

промени на 325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.,  
 като чл.48, ал.1, т.6.5 придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.5 - одобряване на комплексни проекти за инвестиционна 

инициатива по чл.150 от ЗУТ:  

 · до 50 линейни метра /л.м./ - 100.00 лв.;  

 · от 50 до 500 л.м. – 100.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;  

  · над 500 л.м. –325.00 лв. + 0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.” 

11. В т.6.6а – одобряване на проекти по чл.156б, ал.2 и ал.3от ЗУТ, таксата от 20.00 лв./ 

– да се промени на 50.00 лв., като чл.48, ал.1, т.6а придобива следния вид: 

 „Чл.48, ал.1, т.6.4 - одобряване на проекти по чл.156б, ал.2 и ал.3от ЗУТ – 50.00 лв.” 

 

§11. В Глава Трета „Цени на услуги и права, предоставяни от общината по чл. 6 , ал. 2 и 

ал.3 от ЗМДТ”  в чл.57 се създават следните нови услуги и цени,  както следва: 

 



1. Чл.57, т.22 - Паркиране в платена зона – 1.00 / час; 
2. Чл 57, т.23  - Извършване на товаро-разтоварителна дейност при сключен 

договор – 30.00/месец; 

3. Досегашната т. 22, от чл. 57, става т.24; 

4. Чл.57, т.25 връчване на физически и юридически лица на покани и други 

документи, издадени от частни съдебни изпълнители – 15лв. на документ.“ 

 

С тези промени чл. 57 придобива следния вид: 

 
 

№ ВИД НА УСЛУГА Цена /в лева/ 

22. Паркиране в платена зона  1.00 /час 

23. Извършване на товаро-разтоварителна 

дейност при сключен договор 

30.00 /месец 

24. За включване към електрозахранващо табло, 

собственост на Община Първомай (Изм. – 

Решение № 323/31.05.2018г. на ОбС 

Първомай) 

35.00  

 

25. 

Връчване на физически и юридически лица 

на покани и други документи, издадени от 

частни съдебни изпълнители 

15 лв. на документ  

Забележка: Под документ 

се счита - Покана за 

доброволно изпълнение, 

обявление, уведомление и 

други по ЗЧСИ. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администриране на 

месните такси и цени на услуги на територията на Община Първомай, е приета с Решение № 

…….. по Протокол № ….. от ………… г. на Общински съвет на община Първомай и влиза в 

сила от датата на публикуването й на официалния сайт на община Първомай, а именно 

__________г.. 

 


