
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ       ОБЛАСТ ВИДИН 
3930, с.Ружинци, обл.Видин, ул. „Георги Димитров” № 31 

тел. 09324 /2283,  факс 09324 /2604, e-mail: rujinci@abv.bg   
              -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 

от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: 

Мотиви и проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и услуги. 
С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за 

обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. 

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на 

общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на 

електронния адрес на общината: rujinci@abv.bg . 

 

 

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  
 

 
 

      1. Причини, които налагат приемането на наредбата: 

      1.1. През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено-

икономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице 

необходимостта от цялостен преглед на Наредба № 9 за определянето и администрирането 

на местните такси и услуги и промяна на местните такси и цени на услуги.  

     1.2. Съгласно разпоредбата на чл. 23 от Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и услуги за ползване на детски ясли и детски градини 

от родителите се събират месечни такси. В ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г. е обнародван Закон за 

изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В преходните и заключителни 

разпоредби на закона са обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси, Закона 

за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, касаещи таксите за 

ползване на детски ясли и детски градини. Съгласно тези промени считано от 01.04.2022 г. 

се отменят текстовете уреждащи събирането на месечни такси за ползване на детски ясли и 

детски градини. 

     1.3 Община Ружинци закупи специален автомобил /автовишка/ за специфичните нужди 

на общината, като поддържане на уличното осветление и кастрене на високи дървета по 

пътната инфраструктура на общината, създаващи опасности за участниците в движението 

по пътищата. Същият автомобил може да извършва и услуги на физически и юридически 

лица. В тази връзка е необходимо да се допълни Наредбата, като се приеме цена на услуга с 

автовишка. 

      2. Очаквани цели и резултати:  

      2.1. Постигане на съответствие между Наредбата и действащото законодателство от по-

висока степен. 

      2.2.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 
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      3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

      3.1.Прилагането на Наредбата не е свързано с финансови разходи на общината. 

      4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

      Предложения проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и услуги е подзаконов нормативен акт 

съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси с които се определят местните данъци 

и такси, който подлежи на издаване от Общинския съвет, като орган на местното 

самоуправление и са приложими разпоредбите на чл. 3, т. 1 , във връзка с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местно самоуправление, поради което е съответствието и с правото 

на Европейския съюз. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци 

и такси и  § 5, § 6 и § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г.), при спазване 

на изискванията чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и във връзка чл. 8, чл. 

15, ал. 1 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, предлагам Общинският съвет Ружинци 

да вземе следното 

 

 

                                                                      П Р О Е К Т  

Р Е Ш Е Н И Е :  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и  § 5, § 6 и § 7 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г.), при спазване на 

изискванията чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и във връзка чл. 8, чл. 

15, ал. 1 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ружинци реши: 

 

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

администрирането на местните такси и услуги.  

 
 

НАРЕДБА 

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ 

 
 

      &. 1. Чл. 2 се изменя, както следва: 

Чл. 2 (1) На територията на община Ружинци се събират местни такси, изброени в чл. 6, 

ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни данъци и такси, 

определени със закон. 

(2) За всички други услуги, предоставени от общината, с изключение на тези по ал. 1, 

Общински съвет с настоящата наредба определя цена. 

 &. 2. Чл. 3, ал. 2 се изменя, както следва: 

  Чл. 3 (2) Местните такси са прости и пропорционални. Местните такси и цени на услуги 

се заплащат в брой или безкасово, чрез ПОС терминално устройство или по банкова сметка. 
 

 &. 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения, както следва: 

1. Създава се ал. 1, както следва: 

Чл. 5 (1) Промяна на размера на такси и цени на услуги се извършва след представено 

мотивирано предложение от съответната дирекция, която извършва дейността или 

предоставя съответната услуга и следва да включва пълните разходи /необходимите 



  

материално-технически и административни разходи/ на общината по предоставяне на 

услугата. 

2. създава се ал. 2, както следва: 

(2) Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на 

услугата, включително: 

 преките и непреките разходи /работна заплата, допълнителни плащания, здравни, 

пенсионни и осигурителни вноски/; 

 материални, режийни, консултантски и други непреки разходи /доставка на 

материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на оборудване, 

хардуер, софтуер, такси за лицензии/; 

 разходи за управление и контрол; 

 разходи по събиране на таксите и цените на услуги; 

 инвестиционни разходи; 

 разходи по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 

влиянието върху околната среда; 

 други, имащи отношение към формирането на размера на таксата или цена на 

услуга. 

&. 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения, както следва: 

1. Създава се ал. 1, както следва: 

Чл. 17 (1) Общинския съвет определя таксата за ползване на тротоари, площади, улични 

платна и други терени, които са общинска собственост, върху които се организират 

тържища, пазари, панаири, събори и празници. 

 2. Създава се ал. 2, както следва: 

(2) Таксите се определят в лева на квадратен метър за ден или месец. 

     &. 5. В чл. 18 се правят следните изменения, както следва: 

1. Чл. 18 Таксите се заплащат от физически и юридически лица. 

2. Ал. 2 се отменя 

 

     &. 6. В чл. 19, ал.3 се правят следните изменения и допълнения, както следва: 

       т. 1 За ползване на пазари с цел търговия; 

 а). за търговия със селскостопанска продукция – 1 лв./кв.м. на ден; 

 б). за търговия със селскостопанска продукция с лек автомобил  – 1.5 лв./кв.м. на ден; 

 в). за търговия със селскостопанска продукция с товарен автомобил  – 2 лв./кв.м. на 

ден; 

г). за търговия с нехранителни стоки – 1 лв./кв.м. на ден. 

т. 2 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други за търговска дейност на 

открито – 1 лв./кв.м. на ден. 

т. 3 За ползване на тротоари за разполагане на маси, столове, витрини пред заведения за 

хранене и развлечения или  магазини – 10 лв./кв.м. на месец. 

т. 4 За ползване на места за организиране на празници, панаири или събори: 

а). за продажба на стоки, предмети на художествени занаяти, сладолед, скрежина, 

ядки, варена, печена царевица и др. подобни стоки в насипно състояние на открито по 

одобрена схема – 1.5 лв./кв.м. на ден; 

б). за стрелбища, увеселителни и атракциони съоръжения (батути, люлки, детски 

колички, влакчета и др.) по одобрена схема – 1.2 лв./кв.м. на ден. 

т. 5 За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени за разполагане на 

строителни материали – 1 лв./кв.м. на ден 

т. 6 За провеждане на културни, спортни и други обществени мероприятия, които не са 

организирани от общината на открити площи, предназначени за обществено ползване – 1 

лв./кв.м. на ден 

 

      &. 7. Чл. 23, се отменя 



  

      &. 8. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения, както следва: 

1. Създава се ал. 1, както следва: 

 Чл. 35 (1) Общинския съвет определя размера на таксите за административно- 

технически услуги по Устройство на територията, както следва: 

 

 Административни-технически услуги по 

Устройство на територията 

Такса 

Обикновена 

услуга, лв. 

Такса 

Бърза 

услуга, лв. 

1. Издаване на скица на недвижим имот 

   - формат А4 

   - формат А3  

   - извън формат А3 

 

10 лв. 

20 лв. 

40 лв. 

 

15 лв. 

30 лв. 

60 лв. 

2. Издаване на виза за проучване и проектиране 

/скица на поземлен имот с указан начин на 

застрояване. 

   - формат А4 

   - формат А3  

   - извън формат А3 

 

 

20 лв. 

25 лв.  

70 лв. 

 

 

25 лв. 

30 лв. 

3. Издаване на удостоверение за административен 

адрес на имот. 

10 лв. 15 лв. 

4. Издаване на удостоверение за факти и 

обстоятелства по устройство на територията. 

10 лв. 15 лв. 

5. Издаване на заверен препис от решение на 

Общински експертен съвет. 

10 лв. 15 лв. 

6. Заверяване на преписи от документи и копия от 

планове и документация /лв. на един лист или лв. 

на един чертеж, план/ 

   - формат А4  

   - формат А3  

   - извън формат А3, чертеж, план 

 

 

 

1 лв. 

1.50 лв. 

10 лв. 

 

 

 

2 лв. 

3 лв. 

20 лв. 

7. Издаване на разрешение на нови строежи /лв. на 

кв.м. разгъната застроена площ -РЗП/. 

0.15 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

8. Издаване на разрешение на нови строежи на 

селскостопански и стопански сгради /лв. на кв.м. 

разгъната застроена площ -РЗП/. 

0.10 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

9. Издаване на разрешение за строеж на пристройки, 

надстройки и преустройства /лв. на кв.м. разгъната 

застроена площ -РЗП/. 

0.10 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

10. Издаване на разрешение за строеж на обекти от 

техническата инфраструктура, фотоволтаични 

системи и ветрогенератори /лв. на кв.м. разгъната 

застроена площ -РЗП/. 

0.20 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

11. Издаване на разрешение за строеж на линейни 

обекти /лв. на линеен метър/. 

0.20 лв. на 

линеен метър, но 

не по-малко от 

50 лв. 

 

12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване 

на инвестиционни проекти по чл. 147 от ЗУТ /лв. 

на кв.м. разгъната застроена площ -РЗП/. 

0.10 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

13. Издаване на разрешение за строеж в поземлени 

имоти в горските територии без промяна на 

предназначението /лв. на кв.м. разгъната застроена 

площ –РЗП/. 

0.10 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 



  

14. Издаване на разрешение за строеж по комплексен 

проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, 

ал. 4 от ЗУТ едновременно с одобряването му. 

0.20 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 80 лв. 

 

15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е 

изгубило действието си, поради изтичане на срока 

по чл. 153, ал. 8 от ЗУТ. 

50% от таксата 

за издаване на 

разрешение за 

строеж 

 

16. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 

/лв. на кв.м. разгъната застроена площ -РЗП/. 

0.30 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

 

17. Издаване на констативен протокол и 

удостоверение за степен на завършен строеж. 

30 лв. за 

протокол и 

10 лв. за 

удостоверение 

 

18. Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация на видове строежи от IV 

и V категория /лв. на кв.м. разгъната застроена 

площ –РЗП/. 

0.10 лв. на кв.м. 

разгъната 

застроена площ, 

но не по-малко 

от 100 лв. 

 

19. Издаване на разрешение за разкопаване на улични 

и тротоарни настилки - за строежи с влязло в сила 

разрешение за строеж /чл. 72, ал. 1 от ЗУТ/ 

30 лв.  

20. Учредяване на еднократно право на прокарване 

или преминаване на съоръжения на техническата 

инфраструктура през терен общинска собственост. 

3.00 лв. на 

линеен метър 

 

21. Издаване на разрешение за изработване на 

подробен устройствен план /ПУП/. 

  - до 5 /включително/ поземлени имота 

  - над 5 поземлени имота 

 

 

50 лв. 

100 лв. 

 

22. Допускане изработване на изменение на подробен 

устройствен план /ПУП/ и схеми.. 

  - до 5 /включително/ поземлени имота 

  - над 5 поземлени имота 

 

 

50 лв. 

100 лв. 

 

23. Разглеждане от Експертния съвет по устройство на 

територията /ЕСУТ/, процедиране и одобряване на 

ПУП. 

  - до 5 /включително/ поземлени имота 

  - над 5 поземлени имота 

 

 

 

100 лв. 

200 лв. 

 

24. Повторно и всяко следващо разглеждане от ЕСУТ 

на ПУП и техните изменения след отразяване на 

забележките. 

50 лв.  

25. Издаване на справки на заинтересовани лица, 

относно изменения на устройствени планове и 

схеми. 

10 лв.  

26. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти 

/ИП/. 

20 лв.  

27. Разглеждане и одобряване на инвестиционни 

проекти по които се издава разрешение за строеж 

/лв. на кв.м. разгъната застроена площ –РЗП, а за 

линейни обекти - лв. на линеен метър/. 

0.50 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 150 лв. 

0.40 лв. на 

линеен метър, но 

не по-малко от 

150 лв. 

 

28. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен 50% от таксата  



  

процес. за разглеждане и 

одобряване на 

инвестиционни 

проекти 

29. Разрешаване изработването на комплексен проект 

за инвестиционна инициатива. 

  - до 5 /включително/ поземлени имота 

  - над 5 поземлени имота 

 

 

50 лв. 

100 лв. 

 

30. Разглеждане и одобряване на комплексен 

инвестиционен проект. 

Такса за 

одобряване на 

ИП + Такса за 

одобряване на 

ПУП +Такса за 

разрешение за 

строеж 

 

31. Промяна на предназначението на сграда с 

извършване на строително монтажни работи. 

0.30 лв. на кв.м. 

–РЗП, но не по-

малко от 50 лв. 

за одобряване на 

инвестиционен 

проект + Такса 

за разрешително 

за преустройство 

+ Удостоверение 

за въвеждане в 

експлоатация 

 

32. Промяна на предназначението на сграда без  

извършване на строително монтажни работи. 

50 лв.  

33. Издаване на удостоверение за идентичност на 

урегулиран поземлен имот. 

10 лв.  

34. Издаване на заповед за осигуряване на достъп в 

недвижими имоти. 

50 лв.  

35. Издаване на заповед за учредяване на право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през 

чужди имоти. 

150 лв.  

36. Издаване на удостоверение за нанасяне на 

новоизградени сгради в действащия действащия 

кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във 

връзка с чл. 175 от ЗУТ 

50 лв.  

37. Попълване/поправка на кадастрален план /§ 4, ал. 

1, т. 2 от ЗКИР/. 

50 лв.  

38. Приемане и вписване в регистъра на технически 

паспорти за строеж. 

20 лв.  

39. Обработване на заявление-декларация за 

обстоятелствена проверка. 

20 лв.  

40. Издаване на разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти. 

30 лв.  

 

 2. Създава се ал. 2, както следва:  

 (2) Общинския съвет определя размера на таксите за административни услуги по 

Контрол на строителството, както следва: 

 

 



  

 Административни услуги по Контрол на строителството Такса Обикновена 

услуга, лв. 

1. Проверка за спазване определена линия на застрояване, 

заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура. 

0.10 лв. на линеен 

метър, но не по-

малко от 10 лв. 

2. Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробния 

устройствен план е приложен по отношение на 

застрояването /за сгради/. 

За сграда  

0.20 лв. на кв.м. 

застроена площ, но 

не по-малко от 30 лв. 

За ограда 

0.10 лв. на линеен 

метър, но не по-

малко от 10 лв. 

3. Одобряване на План за управление на строителните 

отпадъци и/или План за безопасност и здраве.. 

50 лв. 

 

3.Създава се ал. 3, както следва:  

(3) Общинския съвет определя размера на таксите за административни услуги по 

Реклама, както следва: 

 

 Административни услуги по Реклама Такса Обикновена 

услуга, лв. 

1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно 

информационни елементи /РИЕ/. 

  - рекламни елементи до 1.5 кв.м. 

  - транспаранти  

  - билбордове 

 

 

30 лв. 

20 лв. 

100 лв. 

2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на рекламно съоръжение. 

50 лв. 

3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и 

обслужващите зони. 

50 лв. 

 

3.Създава се ал. 4, както следва:  

(4) Не се заплаща такса за технически услуги при: 

 Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от 

самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато 

специализираната комисия установи, че тези условия са налице; 

 Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и 

нова оценка на отчужден недвижим имот; 

 Даване на устни справки за кадастрално, регулационното и градоустройственото 

положение на недвижими имоти; 

 Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване; 

 Промяна на предназначението на земеделски земи и включване в строителните 

граници на населените места; 

 Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от 

общинския фонд; 

 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /§ 4, ал. 

3 и ал. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ/; 

 Вписване на сграда /вход/ в регистъра на етажната собственост и промени във 

вписаните данни и обстоятелства / Наредба № 3 от 17.06.2009 г. на МРРБ за 

създаването и поддържането на сградите в режим на етажна собственост/; 

 Справка относно разпределението на идеалните части от общите сгради с етаж. 



  

 

      &. 9. В чл. 36 се правят следните изменения, както следва:  

1.Чл. 36, ал.1 се изменя, както следва   

 Чл. 36 Сроковете за извършване на услугите по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 са: 

 обикновена услуга – до 14 дни, освен ако в закон или друг нормативен акт е 

определен друг срок; 

 бърза услуга – до 7 дни. 

2. Ал. 2 се отменя 

 

      &. 10. В Чл. 37 се правят следните изменения, както следва: 

1. Създава се ал. 1, както следва:  

Чл. 37 (1) Общинския съвет определя размера на таксите за административни услуги по 

гражданско състояние, както следва: 

 

 Административни услуги по гражданско състояние Такса 

Обикновена 

услуга, лв. 

Такса 

Бърза 

услуга, лв. 

1. Издаване на удостоверение за наследници. 7 лв. 12 лв. 

2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 

различни имена. 

7 лв. 10 лв. 

3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт 

по гражданското състояние /акт за раждане, акт за 

смърт/. 

5 лв. 8 лв. 

4. Издаване на многоезично извлечение от акт за 

гражданското състояние. 

15 лв. 20 лв. 

5. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане, 

сключен граждански брак, както и повторно и 

следващо издаване на препис от акт за смърт. 

5 лв. 10 лв. 

6. Издаване на удостоверение за семейно положение. 5 лв. 10 лв. 

7. Издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца 

5 лв. 10 лв. 

8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 

връзки. 

5 лв. 10 лв. 

9. Издаване на удостоверение за родените от майката 

деца. 

5 лв. 10 лв. 

10. Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв. 6 лв. 

11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при 

вече регистриран постоянен адрес. 

3 лв. 6 лв. 

12. Издаване на удостоверение за промени на постоянен 

адрес, регистриран след 2000 г. 

6 лв. 10 лв. 

13. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 

подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

постоянен адрес. 

6 лв. 10 лв. 

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес. 

3 лв. 6 лв. 

15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ 

адрес, регистриран след 2000 г. 

6 лв. 10 лв. 

16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 

подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

настоящ адрес. 

6 лв. 10 лв. 

17. Заверка на документи по гражданското състояние за 

чужбина. 

 15 лв. 

18. Издаване на удостоверение за сключен брак от 5 лв. 10 



  

български гражданин в чужбина. 

19. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

5 лв. 10 

20. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на населението. 

3 лв. 6 

21. Издаване на заверен препис или копие от личен 

регистрационен картон или страница от семейния 

регистър. 

3 лв. 6 

22. Отразяване на избор или промяна на имуществени 

отношения между съпрузи. 

 15 лв. 

23. Всички видове удостоверения по искане на заявители. 5 лв. 10 лв. 

24. Издаване на справки по искане на съдебни 

изпълнители. 

5 лв.  

 

2.Създава се ал. 2, както следва:  

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал. 1 са: 

 обикновена услуга – до 5 работни дни; 

 бърза услуга – до 1 работен ден /при подадено искане до 14.00 часа в рамките на 

работния ден/. 

      3. Създава се ал. 3, както следва:  

(3) За издаване на удостоверение за наследници - при липса на данни или необходимост 

от получаване на такива от други общински администрации и институции за издаване му, се 

изпълнява обикновена услуга и срокът за издаване е до 10 работни дни. 

      &. 11. Създава се чл.37а, както следва: 

Чл. 37а (1) Общинския съвет определя размера на таксите за административни услуги 

по Местни данъци и такси, както следва: 
 

 Административни услуги  Местни данъци и такси Такса 

Обикновена 

услуга, лв. 

Такса 

Бърза 

услуга, лв. 

1. Издаване на удостоверение за декларирани данни. 5 лв. 10 лв. 

2. Издаване на удостоверение за дължим размер на 

патентен данък. 

5 лв. 10 лв. 

3. Издаване на копие от подадена декларация 5 лв. 10 лв. 

4. Издаване на удостоверения за дължим и платен данък 

върху наследство. 

5 лв. 10 лв. 

5. Заверка на документи по местни данъци и такси за 

чужбина. 

5 лв. 10 лв. 

6. Издаване на препис от документ за платен данък 

върху превозни средства. 

5 лв. 10 лв. 

7. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

право на строеж. 

10 лв. 20 лв. 

8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

право на ползване. 

10 лв. 20 лв. 

9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство. 

10 лв. 20 лв. 

 

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал. 1 са: 

 обикновена услуга – до 5 работни дни; 

 бърза услуга – до 1 работен ден /при подадено искане до 14.00 часа в рамките на 

работния ден/. 
 

(3) Не се заплаща такса за административни услуги по Местни данъци и такси за: 



  

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси; 

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения, във връзка със 

Закона за обществените поръчки по чл. 87, ал. 10 и ал. 11. 
 

(4) За целите на комплексното административно обслужване и получаване на 

информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК не се заплащат такси. 

 

      &. 12. В чл. 48, се правят следните изменения и допълнения, както следва: 

       1. Точка 7 се изменя и допълва, както следва:  

 т. 7 за услуги с транспортна и строителна техника на общината: 

а). услуга с багер – 70 лв./час 

б). услуга с камион – 50 лв./час 

в). услуга с трактор – 50 лв./час 

г). услуга с автовишка – 60 лв./час 

д). услуга с автобус „Пежо“ –  0,90 лв./км. 

е). услуга с автобус „Isuzu- clasic –  1,30 лв./км. 

ж). услуга с автобус „Isuzu- turquoise” –  1,30 лв./км. 
 

2. Точка 12 се изменя, както следва: 

 т. 12 за еднократно ползване на зали общинска собственост: 

а). с.Ружинци – 50 лв. 

б). с.Дреновец /Ритуална зала/ – 50 лв. 

в). с.Дреновец /зала Кметство/ – 70 лв., /зала Кметство и кухня/ – 90 лв. 

г). с.Бело поле – 30 лв. 

д). с.Черно поле – 20 лв. 

е). с.Гюргич – 20 лв. 

ж). с.Дражинци – 25 лв. 

з). с.Тополовец – 20 лв. 

и). с.Динково – 10 лв. 
 

3. В точка 13 се прави следното изменение: 

 числото „5“ се заменя с „10“ 
 

4. Точка 23 и точка 24 се отменят 
 

5. В точка 25 се прави следното изменение: 

 числото „5“ се заменя с „10“ 
 

6. Точка 26 се отменя 

 

      &. 13. Чл. 49, се отменя 

      &. 14. В чл. 52а се правят следните изменения, както следва: 

1. Ал. 1, т. 3 се изменя, както следва: 
  
3 Дърва за горене и вършина   

 а) дърва от иглолистни дървесни 

видове 

куб.м. 12 лв. 

 б) дърва от широколистни меки 

дървесни видове 

куб.м. 10 лв. 

 в) дърва от широколистни твърди 

дървесни видове 

куб.м. 12 лв. 

 г) вършина куб.м. 3 лв. 
 

2. Ал. 2 се изменя, както следва: 

(2) Такси за технически услуги при добиване на дървен материал 



  

 

№ Маркиране и 

сортиментиране на 

дървесина на корен,  

лв./куб.м. 

Измерване и 

кубиране на 

дървесина в лежащо 

състояние, лв./куб.м. 

Маркиране на 

дървесина в лежащо 

състояние, 

лв./куб.м. 

едра дървесина 1.50 лв./куб.м. 0.90 лв./куб.м. 1.50 лв./куб.м. 

средна 

дървесина 

1.60 лв./куб.м. 0.90 лв./куб.м. 1.60 лв./куб.м. 

дребна 

дървесина 

1.60 лв./куб.м. 0.90 лв./куб.м. 1.70 лв./куб.м. 

дърва за огрев 1.70 лв./куб.м. 0.90 лв./куб.м. 1.70 лв./куб.м. 
 

       3. Ал. 4 се изменя, както следва:  

(4) Депозит за увреждане на полски и горски пътища при издаване на разрешение за 

достъп до горски територии по чл. 148, ал. 4 от Закона за горите за един брой пътно 

превозно средство е в размер, както следва: 

а). за път до 1 км. – 200 лв. 

б). за път от 1 км. до 2 км. – 300 лв. 

в). за път от 2 км. до 3 км. – 400 лв. 

г). за път от 3 км. до 4 км. – 500 лв. 

д). за път от 4 км. до 5 км. – 600 лв. 

е). за път от 5 км. до 6 км. – 700 лв. 

ж).за път от 6 км. до 7 км. – 800 лв. 

з). за път от 7 км. до 8 км. – 900 лв. 

и). за път от 8 км. до 9 км. – 1000 лв. 

и). за път над 10 км. – 1100 лв. 

 

4. В ал. 5 се прави следното изменение: 

числото „5“ се заменя с „10“ 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

Кмет на община Ружинци 

 

 

 


