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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО  

 
 

§1. В разпоредбата на 54а от Глава Втора „Местни такси“, Раздел VІІІ „Други местни 
такси, определени със закон“ от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско се прави 
следното изменение и допълнение: Добавя се нова алинея 9 със следното съдържание: „В 
случаите, когато годишното ползване е над разрешения годишен обем, титулярите на 
разрешителните заплащат надвишението в срока по ал.3, по най-високата стойност, 
определена в таблицата по ал.2, изчислена с коефициент 1,5“.  

 
 
§2. Разпоредбата на чл.54б от Глава Втора, „Местни такси“, Раздел VІІІ „Други местни 

такси, определени със закон“ от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско се изменя по 
следния начин „За 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, съгласно чл.50, ал.2 от Закона за водите(УРИ 1993), се дължи такса, в размер 
на 250 лв. За продължаване срока на вече издадено разрешително се дължи такса в 
размер на 100 лв. За изменение и/или допълнение на разрешителното се дължи такса в 
размер на 130 лв“. 

 
 
§3. В Глава Втора „Местни такси“, Раздел VІІІ „Други местни такси, определени със 

закон“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и права на територията на Община Банско се създава нов чл.54в със следното 
съдържание:,,Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от 
язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и 
от находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, които са 
предоставени безвъзмездно за ползване (УРИ 2004). Дължимите такси са, както следва: 

- за издаване на разрешително -250 лв.; 
- за продължаване срока на вече издадено разрешително – 100 лв.; 
- за изменение и/или допълнение на разрешителното – 130 лв.“ 

 
 

§4. В частта „Приложения към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско“ Приложенията 
добиват вида:  
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Приложениe №1 

 
Размер на годишна такса за битови отпадъци (чл.17 – чл.30) 

 

№ 

Уникал
ен 

регистр
ов 

идентиф
икатор 

УРИ 

Вид услуга 

Размер на годишна такса 
за такса битови отпадъци 
за имоти на територията 

на Община Банско 

1.  
 

 Размер на годишна такса за битови 
отпадъци за жилищни имоти на граждани 

и фирми 

 

1.1  За гр. Банско 0,3 промила 
  - за услугата по сметосъбиране и 

транспортиране 
0,1 промила 

 
 

 - за услугата по обезвреждане на битови 
отпадъци в депа и други съоръжения 

0,1 промила 

  - за услугата по поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване 

0,1 промила 

1.2   За гр. Добринище 3 промила 
  - за услугата по сметосъбиране и 

транспортиране 
0.9 промила 

  - за услугата по обезвреждане на битови 
отпадъци в депа и други съоръжения 

1.3  промила 

  - за услугата по поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване 

0.8  промила 

1.3   За селата от Местенски район 3 промила 
  - за услугата по сметосъбиране и 

транспортиране 
1.5 промила 

  - за услугата по обезвреждане на битови 
отпадъци в депа и други съоръжения 
 

1.5 промила 

2.    Размер на годишна такса за битови 
отпадъци на нежилищни имоти 

 
 
 

2.1   За нежилищни имоти, когато таксата се 
определя според вида и броя на 
използваните съдове, т.е. според 
количеството за едно извозване 

За 1 бр. кофа /0,11 куб. м/– 
2.96 лв. 

В т.ч. за сметосъбиране и 
транспортиране на битови 
отпадъци – 1,05 лв.; за 
обезвреждане в депа – 1,91 
лв. 

За 1 бр. контейнер/1,1 
куб.м/- 29,60 лв. 

В т.ч. за сметосъбиране и 
транспортиране на битови 
отпадъци – 10,50 лв.; за 
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обезвреждане в депа – 19,10 
лв. 

   видове        честота на               
годишна                         
съдове        извозване на           
такса 
                   1 бр. съд                   
в лв.                                        
кофа                      52                
153,92 лв. 
контейнер            52               
1539,20 лв. 
кофа                      64               
189,44 лв. 
контейнер             64              
1189,40 лв. 
кофа                      80               
236,80 лв.    
контейнер             80              
2368,00 лв. 

2.2  За нежилищни имоти на фирми, когато 
таксата се определя върху по-високата 

данъчна или отчетна стойност на активите   

3.5 промила 

  - за услугата по сметосъбиране и 
транспортиране 

0,9 промила 

  - за услугата по обезвреждане на битови 
отпадъци в депа и други съоръжения 

1,3 промила 
 

  - за услугата по поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване 

1.3 промила 

2.3  За нежилищни имоти на граждани, когато 
таксата се определя пропорционално върху 

данъчната оценка на имота за Община 
Банско 

3.5 промила 
 
 

 
 
 

 - за услугата по сметосъбиране и 
транспортиране 

0,9 промила 

  - за услугата по обезвреждане на битови 
отпадъци в депа и други съоръжения 

1,3 промила 

  - за услугата по поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване 

1,3 промила 

3.  За нежилищни имоти на бюджетни 
организации – второстепенни 

разпоредители на средства в сферата на 
образованието и културата 

1539,20 лв. за 1 бр. 
контейнер, 

153,92 лв. за 1 бр. кош 

4.  За църковни сгради и молитвени домове на 
вероизповедания, регистрирани на 

територията на Община Банско, в промил 
върху отчетната стойност на активите 

(земя и сгради)  

освободени 
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Приложение  №2 
 

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна  
(чл.31) 

 

Уникале
н 

регистро
в 

идентиф
икатор 

УРИ 

Ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
площади и улични платна 

Размер на 
таксата 
(лева) 

 1.За ползване на пазари с цел 
търговия със селскостопанска 
продукция. 
 
1а. За ползване на пазара с цел 
търговия със селскостопанска 
продукция в неделя 

Първа зона на ден 
Втора зона на ден  
 
 
Първа зона на ден 

            2 лв/кв.м 
            2 лв/кв.м  

 
 
               4 лв./кв.м 

 
    

 2. За ползване на пазари с цел 
търговия с промишлени стоки  

Първа зона на ден 
Втора зона на ден 

            4 лв/кв.м  
            2 лв/кв.м 

 3.За ползване на тротоари, 
площади, улични платна и 
други терени за извършване на  
търговска дейност на открито 

Първа зона на ден 
Втора зона на ден 

1.30 лв/кв.м 
0.70 лв/кв.м 

 4. За  разполагане  на маси, 
столове, витрини пред 
заведения за хранене и 
развлечения 

Първа зона на ден 
Втора зона на ден 

0.80 лв/кв.м 
0.50 лв/кв.м 

 Първа зона на месец 
Втора зона на месец 

6.50 лв/кв.м 
4.00 лв/кв.м 

  5.За ползване на места, върху 
които са организирани панаири, 
събори и празници  за продажба 
на стоки и продукция 

Първа зона на ден 
Втора зона на ден 

            3 лв/кв.м 
        2 лв/кв.м 

 6.За ползване на места, върху 
които се предлагат услуги с 
атрактивен характер, като 
стрелбища, детски колички, 
влакчета и др.  

Първа зона на ден 
Втора зона на ден 

 0.50 лв/кв.м 
    0.30 лв/кв.м 

 7. За ползване на тротоари и 
улични платна за временно 
разполагане на строителни 
материали, оборудване за 

На ден за първия месец 
Първа зона  
Втора зона  
 

                           
0.50 лв/кв.м 
0.30 лв/кв.м 

mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
http://www.bansko.bg/


               
  
 

2770 гр.Банско                                                                                                          1 N.Vaptsarov Sqr. 
пл. “Никола Вапцаров” №1                                                                                                                                               2770 Bansko   
тел.:   0749/ 88611,  факс: 0749/ 88633                                         phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633 
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,         obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg
                                                                        

 строителството и фургони          На ден след първия месец 
Първа зона  
Втора зона  
 

 
1.00 лв/кв.м 
0.60 лв/кв.м 

 8. За извършване на продажба 
от товарно МПС или ремарке с 
цел търговия със 
селскостопанска продукция, 
промишлени стоки, дърва и др. 

Първа зона  
Втора зона  
 

5.00 лв 
/МПС/ремарке 

3.00 лв 
/МПС/ремарке 

 
 9. За всички останали, 

неупоменати от т.1 до т.8 
включително 

На ден за Първа и Втора 
зона  

 

0.30 лв/кв.м 

3205 Издаване на разрешение за 
ползване на място публична 
общинска собственост за 
извършване на  търговска и/или 
друга дейност на открито, чрез 
поставяне на съоръжения и 
елемент 

Срок: 14 дни от подаване 
на заявлението 

10 лв. 

 
 

Приложение №3 
 

 Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери, общежития и други общински социални услуги (чл.32 – чл.37) 
 

Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Вид За ден (в лева) 

 Такса за ползване на детска 
градина/детска ясла 

1.50 

 Вид За купон ( в лева) 
 Такса за детска кухня 1.27 

 Вид За месец (в лева) 
 Такса за ползване на общежитие    20 лв. 
 

 
Приложение №4 

  
Такси за разполагане на  рекламно-информационни елементи 

                                                                                                                                      Таблица №1 
 

№ 
Уникален 
регистров 
идентификатор 

Наименование на услуга Такса (лева) 
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УРИ 

I  За външна реклама  

1.  С площ до 1 кв.м, закрепени към 
стена, ограда и др. 

20 лв./месечно 

2  С площ над 1 кв.м, закрепени към 
стена, ограда и др. 

30 лв./месечно 

II  За рекламни табели  

1.  С площ до 1 кв.м, монтирани на 
самостоятелни стойки 

40 лв./месечно 

2.  С площ над 1 кв.м, монтирани на 
самостоятелни стойки 

60 лв./месечно 

3.  За рекламни билбордове 300 лв./месечно 

ІІІ  Изработване и разполагане на 
указателни табели върху 
информационните табла на Община 
Банско 

120 лв./годишно 

 

Такси за технически услуги (по реда на чл.39 от настоящата Наредба и съгласно 
Закона за устройство на територията)                                                                                                                                                

Таблица №2
№  Уникален 

регистров 
идентификат
ор УРИ 

Наименование на услугата Срок за 
изпълнение Такса 

1. 2027 Издаване на скици за 
недвижими имоти 
 
 
  

14 дни 
  
7 дни 

 За градовете: 17 лв. 
 За селата: 8 лв. 
 За градовете: 25 лв. 
  За селата: 12 лв.    

2. 2083 Издаване на виза за 
проектиране 

14 дни За градовете: 70 лв. 
За селата: 35 лв. 
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3. 1990 Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване 
на строителна площадка и 
определяне на строителна 
линия и ниво на строежа 

7 дни  20 лв. 

 

4. 2667 Одобряване на План за 
управление на строителните 
отпадъци и/или План за 
безопасност и здраве 

14 дни 20 лв. 

5. 2098 Проверка за установяване на 
съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа 
и за това, че подробният 
устройствен план е приложен 
по отношение на 
застрояването 

7 дни 

 

20 лв. 

 

6. 2082 Удостоверения за идентичност 
на урегулиран поземлен имот 

 14 дни 

  7 дни 

За градовете: 17 лв. 
За селата: 8 лв. 
За градовете: 25 лв. 
За селата: 12 лв.   

7. 2018 Удостоверение за 
административен адрес на 
поземлени имоти 

14 дни        
3 дни 

8 лв. 
12 лв. 

8. 2119 Издаване на удостоверение за 
факти и обстоятелства по 
териториално и селищно 
устройство 

14 дни 

7 дни 

За градовете: 17 лв. 
За селата: 8 лв. 
За градовете: 25 лв. 
За селата: 12 лв.    

9. 2517 Заверяване на преписи от 
документи и копия от планове 
и документация към тях 

14 дни 
3 дни  

3 лв./стр.                       
6 лв./стр. 

10.  2111 Изготвяне на справки на 
заинтересувани лица относно 
изменения на устройствени 
планове и схеми 

14 дни 

3 дни  

3 лв./стр.                       

6 лв./стр. 

11. 1989 Издаване на разрешения за 
поставяне на преместваеми 
обекти 

 

14 дни 

 

 

За градовете: 50 
лв./кв.м 

За селата: 25 
лв./кв.м(за 
самостоятелни 
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преместваеми обекти 
за търговски и др. 
обслужващи 
дейности); 

За градовете и 
селата: 0.1 лв./кв.м; 

За градовете: 50 лв./м 
за сезонни; 

За селата: 25 лв./кв.м 
за сезонни 
(самостоятелни 
преместваеми 
увеселителни обекти 
– на ден или за срок 
до 3 години);    

За градовете и за 
селата: 5 лв./кв.м 

За градовете и за 
селата: 5 лв./кв.м (за 
обслужващи 
преместваеми обекти 
към съществуващи 
търговски обекти  

12. 2130 

 

Издаване на разрешение за 
строеж без одобряване на 
инвестиционни проекти 

7 дни 50 лв. 

13. 2112 Издаване на разрешение за 
строеж 

  

13.1
. 

 

 

 

 

Издаване на разрешение за 
строеж въз основа на одобрен 
инвестиционен проект  

 

 

 

 

Едновременно 
с одобряване 
на 
инвестиционни
я проект, 
когато това е 
поискано в 
заявлението; 

В 7-дневен 
срок от 

10% от таксата за 
одобряване на 
проектите, въз 
основа на които се 
издава разрешението 
за строеж, но не по-
малко от 50 лв. 
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постъпване на 
писменото 
заявление, 
когато има 
одобрен 
инвестиционен 
проект. 

13.2
.  

 

 Издаване на разрешение за 
строеж въз основа на одобрен 
комплексен инвестиционен 
проект – по чл.150 от Закона 
за устройство на територията 

   

  

 

Едновременно 
с одобряване 
на частите на 
комплексния 
проект за 
инвестиционна 
инициатива 

10% от таксата за 
одобряване на 
частите на 
комплексния проект 
за инвестиционна 
инициатива, въз 
основа на които се 
издава  разрешението 
за строеж, но не по-
малко от 65 лв. 

13.3 

 

 Издаване на разрешение за 
строеж за монтаж на 
инсталации за производство 
на електрическа енергия, 
топлинна енергия и/или 
енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници с 
обща инсталирана мощност до 
1 МW 

7 дни 

 

10 лв. за 1 kW 

14.  

 

3179 Издаване на разрешение за 
промяна на предназначението 
на сгради или на 
самостоятелни обекти в 
сгради без извършване на 
строителни и монтажни 
работи 

7 дни 50 лв. 

 

15. 2113 Презаверяване на разрешение 
за строеж, което е изгубило 
действието си поради 
изтичане на срока 

7 дни 

 

50 % от 
предвидената такса 
за разрешение за 
строеж 

16.  2984 Определяне на прилежаща 
площ към сграда в режим на 
етажна собственост и 

14 дни 50 лв. 
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Други местни такси, определени със закон за извършване на административни и 
технически услуги по Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

                                                                                                                          Таблица №3 

№ 

Уникален 
регистров 
идентификат
ор УРИ 

Наименование 
Срок за 
изпълнение Такса 

1. 2060 Издаване разрешение за 
изработване на подробни 
устройствени планове 

1 месец 
съгласно 
чл.124б, ал.1 от 
ЗУТ             

80 лв. 

2. 2001 Допускане изработването на 
проекти за изменение на 
подробни устройствени 
планове 

1 месец 
съгласно 
чл.135, ал.3 от 
ЗУТ                

80 лв. 

 

3. 2025 Разрешаване изработването на 
комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 

14 дни  

 

80 лв. 

 

4. 2117 Одобряване на подробен 
устройствен план 

Срок - в 
зависимост от 
времето за 
съобщения и 
обявления 

В регулация: 

до 3 парцела:  60 лв. 

4 и повече парцела: 
100 лв. 

Извън регулация: 
200 лв. 

5.  2115 Одобряване изменението на 
кадастрален план 

Срок - в 
зависимост от 
времето за 

В регулация: 

 

 

 

предоставянето й на 
съответната етажна 
собственост за поддържане и 
използване 
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 съобщения и 
обявления 

до 3 парцела:  60 лв. 

4 и повече парцела: 
100 лв. 

Извън регулация: 
200 лв. 

6. 1192 Включване на земеделски 
земи в границите на 
урбанизираните територии 

Срок - в 
зависимост от 
времето за 
съобщения и 
обявления 

60 лв. 

7. 2002 Издаване на удостоверение и 
скица относно имоти, 
подлежащи на възстановяване, 
находящи се в границите на 
урбанизираните територии 

14 дни 

 

 

За градовете: 30 лв. 
За селата: 20 лв. 
 

8. 2518 Изменение на план на 
новообразувани имоти 

14 дни 

7 дни  

За градовете: 35 лв. 
За селата: 17 лв.                          
За градовете: 50 лв. 
За селата: 25 лв. 

9. 

 

2054 Съгласуване и одобрявяне на 
инвестиционни проекти, по 
които се издава разрешение за 
строеж 

  

9.1. 

 

 Съгласуване и одобряване на 
технически /работни/ 
инвестиционни проекти - 
таксата се изчислява на 
съответната база, но не по-
малко от 20 лв. 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 2 
от ЗУТ - 14-дни 
от внасянето на 
проектите; 

 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 1 
от ЗУТ – 30 дни 
от внасянето на 
проектите. 

1. за жилищни 
сгради и сгради за 
нежилищни нужди 
/на база на пълната 
полезна площ – 
включително и 
подземни етажи/ : 

1.1. за строежи от I-
ва, II-ра, III-та и IV-
та категории: 

1.1.1. за гр. Банско – 
20 лв./кв.м; 

1.1.2. за гр. 
Добринище - 10 
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лв./кв.м; 

1.1.3. за селата – 5 
лв./кв.м; 

1.2. за V-та и VI-та 
категория: 

1.2.1. за гр. Банско 

- до 500 кв.м   -   1 
лв./кв.м; 

- от 500 до 1000 
кв.м: 

- 1 лв./кв.м – за 
жилищни нужди; 

- 5 лв./кв.м - за 
нежилищни нужди; 

-  над 1000 кв.м   -   
10 лв./кв.м; 

1.2.2. за гр. 
Добринище 

- до 500 кв.м   -   1 
лв./кв.м; 

- от 500 до 1000 
кв.м: 

- 1 лв/кв.м – за 
жилищни нужди; 

3 лв./кв.м – за 
нежилищни нужди; 

- над 1000 кв.м   -   5 
лв./кв.м; 

1.2.3. за селата 

- до 500 кв.м   -   1 
лв./кв.м; 

- от 500 до 1000 
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кв.м: 

- 1 лв./кв.м – за 
жилищни нужди; 

- 3 лв./кв.м – за 
нежилищни нужди; 

- над 1000кв.м   -   5 
лв./кв.м; 

2. сградни 
инсталации 
(газоснабдяване и 
др.) – 50 лв.; 

3. за линейни обекти 
(огради, подпорни 
стени и др.)   -   1 
лв/м'; 

4. за площни обекти 
(площадки, 
стадиони, паркове, 
бензиностанции и 
др.)   -            1 
лв./кв.м; 

5. за обемни обекти 
(басейни, 
резервоари и др.)   -   
1 лв/куб.м; 

6. за строежи на 
инженерната 
инфраструктура: 

6.1. линейни обекти: 

6.1.1. алеи, пътеки, 
улици, пътища, 
въжени линии, жп 
линии, канали и др. 
и съоръженията към 
тях   -            1 лв/м'; 

6.1.2. улични 
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проводи 
(водопроводи, 
канализационни 
клонове, 
електропроводи, 
топлопроводи, 
газопроводи и др.) и 
техните отклонения   
-      1 лв/м'; 

6.1.3. 
далекосъобщителни 
кабелни мрежи 
(кабелна телевизия, 
интернет, телефон и 
др.)   -   0.10лв/м'; 

6.1.4. Обекти и 
инсталации за 
производство на 
електрическа 
енергия, топлинна 
енергия и/или 
енергия за 
охлаждане от 
възобновяеми 
източници с обща 
инсталирана 
мощност над 1 МW: 
- 5 лв. за 1kW. 

6.2. площни обекти 
(паркинги, площади, 
депа и др.)  -                
1 лв/кв.м; 

7. за съобщителни и 
базови станции на 
мобилните 
оператори – 1000 лв. 

8. за 
хидротехнически 
съоръжения – 
язовири от: I -ва 
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категория,  II-ра 
категория и 

 III-та категория - 
140 лв./м'. 

9.2. 

 

 Съгласуване и одобряване на 
комплексен инвестиционен 
проект по чл.150 от ЗУТ 

 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 1 - 
едномесечен 
срок от 
внасянето на 
проектите. 

Съответната такса за 
одобряване на 
технически проект + 
30% 

10. 2879 Промяна предназначението на 
сгради 

При приемане 
от експертен 
съвет на 
одобряващата 
администрация 
– 30 дни; При 
наличие на 
комплексен 
доклад, 
съставен от 
регистрирана 
фирма-
консултант, 
несвързана с 
проектанта – за 
обекти от 
първа, втора и 
трета категория 
задължително, 
а за обекти по-
ниска категория 
– по желание на 
възложителя – 
14 дни. 

За реконструкции, 
вътрешни 
преустройства и 
промяна 
предназначението на 
обекти: 

2.1. на строежи за 
жилищни нужди   -   
1 лв./кв.м; 

2.2. на строежи за 
нежилищни нужди   
-   5 лв./кв.м; 

 

11. 2023 Съгласуване на идейни 
инвестиционнни проекти 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 2 
от ЗУТ - 14-
дневен срок от 

Съответната такса за 
одобряване на 
технически проект + 
30% 
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внасянето на 
проектите. 

12. 2061 Допускане на изменения в 
одобрен инвестиционен 
проект 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 2 
от ЗУТ - 14-
дневен срок от 
внасянето на 
проектите; 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 1 
от ЗУТ - 
едномесечен 
срок от 
внасянето на 
проектите. 

30% от съответната 
такса за одобряване 
на технически 
проект за 
преустройваната 
част  

13.  Пресъгласуване и 
преодобряване на 
инвестиционни проекти, 
загубили правното си 
действие 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 2 
от ЗУТ - 14-
дневен срок от 
внасянето на 
проектите; 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал. 6, т. 1 
от ЗУТ - 
едномесечен 
срок от 
внасянето на 
проектите. 

50% от съответната 
такса за одобряване 
на технически 
проект 

14. 

 

 

2024 Одобряване на проект-
заснемане на извършен 
разрешен строеж, когато 
одобрените инвестиционни 
проекти са изгубени 

При изготвена 
оценка по чл. 
142, ал.6, т.2 от 
ЗУТ - 14-дневен 
срок от 
внасянето на 
проектите; 

Съответната такса за 
одобряване на 
технически проект 
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При изготвена 
оценка по чл. 
142 ал.6 т.1 от 
ЗУТ - 
едномесечен 
срок от 
внасянето на 
проектите. 

 

 

 

 

 

15. 2063 Издаване на констативни 
протоколи и удостоверения за 
степен на завършеност на 
строежи 

14 дни 50 лв. 

16.  Издаване на заповед към 
разрешение за строеж (за 
допълване титуляри, етапност 
и др.) 

7 дни 20 лв. 

17. 2085 Издаване на удостоверение за 
нанасяне на новоизградени 
сгради в действащия 
кадастрален план по чл.54а 
ал.3 от ЗКИР, във връзка с 
чл.175 от ЗУТ 

14 дни 20 лв. 

17.1
. 

 Издаване на удостоверение за 
нанасяне на новоизградени 
строежи, които не са обекти на 
кадастъра, но създават зони на 
ограничения в действащия 
кадастрален план по чл.54а 
ал.3 от ЗКИР, във връзка с 
чл.175 от ЗУТ  

14 дни 20 лв. 

18. 2062 Регистриране и въвеждане на 
строежи в експлоатация, 
издаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за 
видовете строежи от IV и V 
категория 

7 дни  

 

 

 

 

 

1. за строежи V-та 
категория - 5% от 
таксата за 
одобряване на 
проектите, въз 
основа на които се 
издава 
разрешението за 
строеж, но не по-
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малко от 200 лв.; 

2. за строежи IV-та 
категория - 5% от 
таксата за 
одобряване на 
проектите, въз 
основа на които се 
издава 
разрешението за 
строеж, но не по-
малко от 500 лв. 

19. 2084 Издаване на удостоверение за 
търпимост на строеж 

14 дни 5 лв./кв.м 

 

20.  Издаване на удостоверение за 
заварени строежи по §6 от 
Наредба №2 за въвеждане в 
експлоатация на строежите в 
Република България и 
минимални гаранционни 
срокове за изпълнени 
строителни и монтажни 
работи, съоръжения и 
строителни обекти  

7 дни 50 лв. 

21. 1991 Издаване на удостоверения, че 
обособените дялове или части 
отговарят на одобрени за това 
инвестиционни проекти за 
извършване на доброволна 
делба 

14 дни 20 лв. 

22. 2114 Издаване на заповед за 
учредяване право на 
преминаване през чужди 
поземлени имоти 

Срок - в 
зависимост от 
времето за 
съобщения и 
обявления 

1.50 лв./м', освен ако 
в специален закон не 
е предвидено друго 

23. 2043 Издаване на заповед за 
учредяване на право на 
прокарване на отклонения от 
общи мрежи и съоръжения на 

Срок - в 
зависимост от 
времето за 
съобщения и 

1.50 лв./м' освен ако 
в специален закон не 
е предвидено друго 
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техническата инфраструктура 
през чужди имоти 

обявления  

24. 2956 Издаване на разрешение за 
продължаване на 
строителството по спрян 
строеж 

14 дни 50 лв. 

25. 1986 Разрешаване изработването на 
план-извадка от подробен 
устройствен план 

14 дни 80 лв. 

26. 

 

2064 Издаване заповед за 
осигуряване достъп в 
недвижими имоти 

14 дни 

 

50 лв. 

 

 
 

Приложение №5 
Административни услуги по гражданско състояние (чл.44, ал.1) 

№ Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на услугата Срок Цена 

1. 1999 Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак - 
оригинал 

Удостоверението 
се издава при 
сключване на 
граждански брак 

Безплатно 

 

2. 2000 Издаване на многоезично 
извлечение от акт за 
гражданско състояние 

незабавно 2 лв. 

3. 2076 Издаване на удостоверение за 
раждане - дубликат 

незабавно 2 лв. 

4. 2037 Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак - 
дубликат 

незабавно 2 лв. 

5. 2109 Издаване на удостоверение за 
семейно положение 

незабавно 2 лв. 

6. 2036 Издаване на удостоверение за 
съпруг/а и родствени връзки 

незабавно 2 лв. 

8. 2016 Издаване на удостоверение за 
наследници 

незабавно 2 лв. 

9.  Издаване на удостоверение за 
наследници в случаите, когато 

 
14 дни 

 
2 лв. 
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се налага предоставяне на 
информация от други общини 

10. 2110 Заверка на документи по 
гражданско състояние за 
чужбина 

незабавно 5 лв. 

12. 2075 Издаване на удостоверение за 
семейно положение, съпруг/а 
и деца 

незабавно 2 лв. 

13. 2092 Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с 
различни имена 
 

незабавно 3 лв. 

14. 2038 Издаване на удостоверение за 
липса на съставен акт за 
гражданско състояние /акт за 
раждане, акт за смърт/ 

незабавно 2 лв. 

15. 2017 Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от 
български гражданин в 
чужбина 

незабавно 2 лв. 

16. 2073 Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд 
гражданин с документ за 
сключване на граждански брак 
в Република България 

незабавно 2 лв. 

17. 2128 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес при вече 
регистриран постоянен адрес 

незабавно 2 лв. 

18. 1997 Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес при вече 
регистриран настоящ адрес 
 

незабавно 2 лв. 

19. 2079 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес след подаване 
на заявление за заявяване или 
за промяна на постоянен адрес 

незабавно 2 лв. 

20. 2056 Издаване на удостоверение за 
промяна на постоянен адрес, 
регистриран след 2000 година 

незабавно 2 лв. 

21. 2053 Припознаване на дете незабавно Безплатно 
22. 2019 Издаване на препис-

извлечение от акт за смърт - за 
незабавно Безплатно 
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първи път 
23. 2033 Възстановяване или промяна 

на име 
незабавно Безплатно 

24.  Отразяване на промяна на име 
в регистрите по гражданското 
състояние на населението 

незабавно Безплатно 

25.  Издаване на удостоверение за 
наличие/липса на 
ограничаване или лишаване от 
родителски права или 
поставяне под запрещение 
 

2 дни 4 лв. 

26. 2057 Издаване на удостоверение за 
родените от майката деца 

незабавно 4 лв. 

27.  Издаване на удостоверение за 
приемно семейство 

2 дни 4 лв. 

28. 2080 Съставяне на актове за 
гражданско състояние на 
български граждани, които 
имат актове в чужбина 

незабавно Безплатно 

29. 2132 Промяна в актове за 
гражданско състояние 

незабавно Безплатно 

30.  Вписване на поправка на име в 
акт за гражданско състояние 

незабавно Безплатно 

31. 2034 Издаване препис-извлечение 
от акт за смърт втори и 
следващ път 

незабавно 2 лв. 

32. 2138 Издаване на удостоверение за 
вписване в регистрите на 
населението  

незабавно 5 лв. 

33. 2039 Издаване на препис от семеен 
регистър, воден до 1978 г. 

незабавно 5 лв. 

34. 2020 Издаване на заверен препис 
или копие от личен 
регистрационен картон или 
страница от семеен регистър 
на населението 

незабавно 10 лв. 

35.  Учредяване на настойничество 
и назначаване на попечител 

30 дни Безплатно 

36. 2040 Отразяване на избор или 
промяна на режим на 
имуществени отношения 

незабавно 4 лв. 
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между съпрузи 
37. 2391 Издаване на удостоверение за 

настойничество и 
попечителство /учредено по 
реда на чл.155 и чл.173 от СК/ 

3 дни 

 Безплатно 

38. 2058 Издаване на справки по искане 
на съдебни изпълнители 

незабавно   2 лв. 

39. 2390 Комплектоване и проверка на 
документи към искане за 
установяване на българско 
гражданство 
 

незабавно 

  2 лв. 

40. 2052 Издаване на удостоверение за 
раждане – оригинал 

незабавно  Безплатно 

41. 2107 Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес след подаване 
на адресна карта за заявяване 
или за промяна на настоящ 
адрес 

незабавно   2 лв. 

42. 2104 Издаване на удостоверение за 
промени на настоящ адрес, 
регистриран след 2000г.  

незабавно   2 лв. 

43. 2108 Издаване на удостоверение за 
правно ограничение 

незабавно   2 лв. 

 
Приложение №6 

Такси по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 
вещни права върху общински имоти (чл.44, ал.3) 

№ Уникален 
регистров 
идентификатор 
УРИ 

Наименование на услугата Срок Цена(лв) 

1. 2078 Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на 
съставен акт за общинска 
собственост. 

7 дни                      
14 дни 

10 лв.                                    
5 лв.             

2. 2021 Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на 
претенции за възстановяване 
на собствеността върху 
недвижими имоти 

7 дни                      
14 дни 

10 лв.                                   
5 лв.             

3. 1988 Издаване на удостоверение за 
отписване на имот от актовите 

7 дни                      
14 дни 

10 лв.                                   
5 лв.             
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книги за имотите - общинска 
собственост, или за 
възстановен общински имот 

 
4. 

2878 Обработване на заявление-
декларация за обстоятелствена 
проверка 

 
14 дни 

 
10 лв. на  имот 

5.  Издаване на удостоверение за 
подадено уведомление по 
чл.46б от Закона за 
управление на етажната 
собственост 

7 дни 5 лв. 

6. 2105 Установяване на жилищни 
нужди – картотекиране и 
издаване на удостоверение  

14 дни Безплатно 

7. 2095 Справки по актовите книги и 
издаване на заверени копия от 
документи  относно общинска 
собственост. 

7 дни 0.50 лв./страница 

8. 2059 Издаване на заповед за 
изземване на имот.  

14 дни Безплатно 

9. 2081 Издаване на удостоверение 
относно собствеността на 
недвижим имот 

До 7 дни            
До 14 дни 

10 лв.                        
5 лв. 

10. 2118 Вписване на сдруженията на 
собствениците в общинския 
регистър 

До 7 дни 5 лв. 

 
 Приложение №7 

Такси за издаване на удостоверения и документи, когато това е предвидено в закон – 
отдел „Икономическо развитие” (чл.45, ал.1, т.1) 

 
Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на услугата Срок Такса 

2047 Категоризация на места за 
настаняване 

  

а) За разглеждане на 
документите за 

категоризиране на места за 
настаняване клас А – хотели, 

мотели, апартаментни 
туристически комплекси, 

3 
месеца 

до 30 стаи - 200 лв.                                     
от 31 до 150 стаи – 500 лв.                              
от 151 до 300 стаи – 900 лв.                                       
от 301 до 500 стаи – 1250 лв.                             

над 500 стаи - 2250 лв. 
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вилни  селища,  туристически 
селища и вили  

 
За вписване в Националния 
туристически регистър  на 

места за настаняване клас А – 
хотели, мотели, апартаментни 

туристически комплекси, 
вилни селища,  туристически 

селища и вили 

 
 

до 30 стаи - 200 лв.                                     
от 31 до 150 стаи – 500 лв.                              
от 151 до 300 стаи – 900 лв.                                       
от 301 до 500 стаи – 1250 лв.                             

над 500 стаи - 2250 лв. 

б) За разглеждане на 
документите за 

категоризиране на места за 
настаняване клас Б - 

пансиони, почивни станции, 
семейни хотели и хостели 

 
 

За вписване в Националния 
туристически регистър на 

места за настаняване клас Б - 
пансиони, почивни станции, 

семейни хотели и хостели 

3 
месеца 

до 20 стаи - 100 лв.                                    
от 21 до 40 стаи – 175 лв.                        
от 41 до 60 стаи - 370 лв.                         

от 61 до 100 стаи – 600 лв.                      
 над 100 стаи – 1750 лв.  

     
 

до 20 стаи - 100 лв.                                    
от 21 до 40 стаи – 175 лв.                       
от 41 до 60 стаи - 370 лв.                         

от 61 до 100 стаи – 600 лв.                      
 над 100 стаи – 1750 лв.  

в) 
 
 
 
 
 
 
 

г) 

За разглеждане на 
документите за 

категоризиране на места за 
настаняване клас Б – къщи за 

гости, бунгала и къмпинги 
 
 
 

 
За вписване в Националния 
туристически регистър  на 
места за настаняване клас Б –  
къщи за гости, бунгала и 
къмпинги 

 
 

3 
месеца 

къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на 
легло; 

бунгала за едно легло- 8 лв. на легло; 
за паркомясто за автомобил/каравана/     

кемпер в къмпинг- 5 лв. на брой; 
за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой;  
 

къщи за гости за 1 легло – 10 лв. на 
легло; 
бунгала за едно легло- 8 лв. на легло; 
за паркомясто за автомобил/каравана/ 

кемпер в къмпинг- 5 лв. на брой; 
за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой; 
 

2088 Категоризация на заведения 
за хранене и развлечение 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 

За разглеждане на 
документите за 

категоризиране на заведения 
за хранене и развлечения  

(самостоятелни или 
прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, 
заведения за бързо 

обслужване, питейни 
заведения, кафе-сладкарници 

и барове 
 

За вписване в Националния 
туристически регистър  на 

заведения за хранене и 
развлечения (самостоятелни 
или прилежащи към места за 

настаняване) - ресторанти, 
заведения за бързо 

обслужване, питейни 
заведения, кафе-сладкарници 

и барове 

3 
месеца 

до 20 места за сядане – 75 лв.                                   
от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.                                                    
от 51 до 100 места за сядане- 250 лв. 
от 101 до150 места за сядане - 400 лв.                                                    
от 151 до 250 места за сядане –600 лв. 
от 251  до 300 места за сядане-700 лв.                                                     

над 300 места за сядане – 1000 лв. 
 
 

до 20 места за сядане – 75 лв.                                   
от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.                                                     

от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.   
от 101 до150 места за сядане –400 лв.                                                      
от 151 до 250 места за сядане–600 лв.  
от 251 до 300 места за сядане-700 лв.                                                    

над 300 места за сядане – 1000 лв. 
 

3122 Регистриране на места за 
настаняване клас „В“ – 

апартаменти за гости и стаи 
за гости 

7 дни За 1 легло – 20 лв. на легло 

2048 Вписване на промени в 
обстоятелствата за 

категоризирани места за 
настаняване и издаване на 

удостоверение 

  

а)                
 
 
 
 
 
 
 

б)        

За вписване на настъпили 
промени в обстоятелствата в 
Националния туристически 

регистър относно 
категоризирани места за 

настаняване, когато 
промяната води до издаване 

на  нов документ 
За вписване на настъпили 
промени в обстоятелствата в 
Националния туристически 
регистър относно 

14 дни  
 
 
 
 
 
 
 
 

14 дни 

50 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 лв. 

mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
http://www.bansko.bg/


               
  
 

2770 гр.Банско                                                                                                          1 N.Vaptsarov Sqr. 
пл. “Никола Вапцаров” №1                                                                                                                                               2770 Bansko   
тел.:   0749/ 88611,  факс: 0749/ 88633                                         phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633 
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,         obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg
                                                                        

категоризирани места за 
настаняване, когато 
промяната не води до 
издаване на нов документ 

2008 Промяна на вписаните 
обстоятелства в 

Националния туристически 
регистър по искане на 

вписаното лице 

  

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 
 
 
 
 
 

г) 

За вписване на настъпили 
промени в обстоятелствата в 
Националния туристически 

регистър относно 
категоризирани заведения за 

хранене и развлечение, когато 
промяната води до издаване 

на  нов документ 
 

За вписване на настъпили 
промени в обстоятелствата в 
Националния туристически 

регистър относно 
категоризирани заведения за 

хранене и развлечения, когато 
промяната не води до 

издаване на нов документ 
 

За вписване на промени в 
Националния туристически 
регистър на стаи за гости и 

апартаменти за гости, когато 
промяната води до издаване 

на нов 
документ/удостоверение  

 
За вписване на промени в 

Националния туристически 
регистър на стаи за гости и 

апартаменти за гости, когато 
промяната не води до 

издаване на нов документ/ 
удостоверение  

14 дни 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 дни 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 дни 
 
 
 
 
 
 

7 дни 

50 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 лв.  
 
 
 
 
 
 

  20 лв.                            

2089 Потвърждаване или   
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промяна категорията на 
туристическия обект 

 
а) 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 

в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д) 
 
 
 
 
 
 

За потвърждаване категорията 
на места за настаняване клас 

А –хотели, мотели, 
апартаментни туристически 

компекси, вилни селища,  
туристически селища и вили 

 
За потвърждаване категорията 
на места за настаняване клас 

Б – пансиони, почивни 
станции, семейни хотели и 

хостели 
 
 

За потвърждаване категорията 
на места за настаняване клас 
Б –къщи за гости, бунгала и 

къмпинги 
 
 
 
 

 
 

За потвърждаване категорията 
на заведения за хранене и 

развлечения (самостоятелни 
или прилежащи към места за 
настаняване) – ресторанти, 

заведения за бързо 
обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници 
и барове 

 
 

При промяна категорията на 
обекта в по-висока от 

определената му 
 
 

3 
месеца  

 
 
 
 
 
 
3 

месеца 
 
 
 
 
 
3 

месеца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

месеца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

месеца 
 

до 30 стаи – 350 лв. 
от 31 до 150 стаи – 800 лв. 

от 151 до 300 стаи – 1600 лв. 
от 301 до 500 стаи – 2200 лв. 

над 500 стаи – 4000 лв. 
 
 

до 20 стаи – 180 лв. 
от 21 до 40 стаи – 300 лв. 
от 41 до 60 стаи – 650 лв. 

от 61 до 100 стаи – 1100 лв. 
над 100 стаи – 3200 лв. 

 
къщи за гости за 1 легло – 18 лв. на 

легло; 
бунгала за едно легло- 14 лв. на 

легло; 
за паркомясто за автомобил/ 

каравана/ кемпер в къмпинг- 9 лв. на 
брой; 

за място на палатка в къмпинг –9 лв. 
на брой; 

 
 
 

до 20 места за сядане – 130 лв.                                   
от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.                                                     

от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.  
от 101 до150 места за сядане –720 лв.                                                     
от 151 до 250 места за сядане-1100лв.  
от 251 до 300 места за сядане-1300лв.                                                     

над 300 места за сядане – 1800 лв. 
 
 
 

заплаща се такса за разглеждане 
документите за категоризиране /като 

за нова категоризация/  и  
при получаване Удостоверението за 

определена категория се заплаща 
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е) 

 
 
 

При промяна категорията на 
обекта в по-ниска от 
определената му 

 
 
 
 
 
 
 

30 дни 

такса за вписване в Националния 
туристически регистър /като за нова 

категоризация/ 
 
 

80 лв. 

2123 Издаване на дубликат на 
удостоверение за определен 

вид и категория на 
туристически обект 

 

14 дни 50 лв. 

2050 Прекратяване на категория на 
туристически обект по искане 

на лицето извършващо 
дейност в обекта 

14 дни Безплатно 

3199  Прекратяване на открита 
процедура по категоризиране 

на туристически обект 

14 дни Безплатно 

 Издаване на дубликат на 
удостоверение за регистрация 
на апартамент/стаи за гости  

14 дни   50 лв. 

 Изработване на нова табела от 
категорийната символика 

14  
дни 

30 лв. 

 Спиране действието на 
удостоверение за определена 
категория, съгласно чл.136 от 

Закона за туризма 

14 дни Безплатно 

 Прекратяване регистрация на 
туристически обект 

3 дни Безплатно 

 
 

Приложение №8 
Такси за издаване на удостоверения и документи, когато това е предвидено в закон и 

за заверка на документи – отдел „Приходи” (чл.45, ал.1, т.2) 
 

№ 

Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на 
услугата 

Срок Цена 

1. 2393 Издаване на 
удостоверение за данъчна 

до 1 ден                          
до 5 дни 

25 лв.                                    
15 лв.                                  
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оценка на право на строеж 
2. 2395 Издаване на 

удостоверение за данъчна 
оценка на право на 
ползване 

до 1 ден                          
до 5 дни 

25 лв.                                   
15 лв.                                   

3. 2396 Издаване на 
удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот 
и за незавършено 
строителство 

до 1 ден                          
до 5 дни 

25 лв.                                   
15 лв.                                   

4. 2091 Издаване на 
удостоверение за дължим 
и платен данък върху 
наследство 

до 1 ден                           
до 7 дни 

10 лв.                                     
5 лв. 

5.  Издаване на 
удостоверение за платен 
данък върху превозни 
средства 

до 1 ден                            5 лв.                                      

6. 2014 Издаване на 
удостоверение за дължим 
размер на патентния данък 

до 1 ден                           
до 7 дни 

10 лв.                                     
5 лв. 

7. 2071 Издаване на 
удостоверение за 
декларирани данни  

до 1 ден                           
до 7 дни 

10 лв.                                     
5 лв. 

8.  Издаване на 
удостоверение за платен 
данък върху недвижими 
имоти и такси за битови 
отпадъци 

до 1 ден                           
до 7 дни 

10 лв.                                      
5 лв. 

9. 2124 Издаване на копие от 
подадена данъчна 
декларация 

до 1 ден                           
до 7 дни 

10 лв.                                      
5 лв. 

10. 1998 Издаване на 
удостоверение за наличие 
или липса на задължения 
по Закона за местните 
данъци и такси  

до 1 ден                           
до 7 дни 

15 лв.                                   
10 лв. 

11.  Изготвяне на копие от 
данъчна декларация, без 
приложения, за един брой 
на частни съдебни 
изпълнители   

до 7 дни                   
до 14 дни 

10 лв.                                       
5 лв. 
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12.  Изготвяне на копие от 
данъчна декларация, ведно 
с приложените към същата 
документи, за един брой 
на частни съдебни 
изпълнители 

до 7 дни                   
до 14 дни 

10 лв.                                      
5 лв. 

13.  Предоставяне на 
информация пред частни 
съдебни изпълнители за 
дължими местни данъци и 
такси 
 
 

до 7 дни                    Безплатно                                 

14.  Издаване на данъчна 
оценка на частни съдебни 
изпълнители 

до 5 дни                   20 лв.                                     
 

15. 
 

 Издаване на 
удостоверение за 
декларирани данни по 
искане на ЧСИ 

до 7 дни 
до 14 дни 

10 лв.                    
 5 лв. 

16. 2834 Служебно предоставяне на 
информация за наличие 
или липса на задължения 

До 3 дни Безплатно 

17. 2131 Издаване на дубликат на 
документ за платен данък 
върху превозни средства 

Веднага Безплатно 

18. 2126 Заверка на документи по 
местни данъци и такси за 
чужбина 

До 7 дни 5 лв. 

 
Приложение №9 

Такси за откупуване на гробни места (чл.47 – чл.49) 
 

№ 
Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на услугата Цена(лв) 

I  За единично място  
1.  За срок до 15 години 8 лв. 
2.  За вечни времена 40 лв. 
II  За семейни гробни места  
1.  За срок до 10 години 15 лв. 
2.  За вечни времена 75 лв. 
III  За урнов гроб  
1.  За срок до 15 години 4 лв. 
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2.  За вечни времена 20 лв. 
 
 

Приложение №10 
Такса за притежаване на куче (чл.50) 

 

№ 

Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на услугата Цена(лв) 

1.  Такса за притежаване на куче 12 лв./годишно 
                                                                   

Приложение №11 
 

Такси за услуги по предоставяне на обществена информация (чл.51) 
 
 

№ Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Предоставяне на обществена 
информация чрез: 

Цена(лв) 

1  Дискета 0.60 лв/1бр. 
2  CD 0.60 лв/1бр. 
3  Копия на хартия – разпечатано 0.14 лв/стр.А4 
4  Ксерокопие 0.11 лв/стр.А4 
5  Писмена справка 1.91 лв/стр.А4 
6  Преглед на информацията Безплатно 

Цените са с включен ДДС. 
 

Приложение №12 
Такси за издаване на позволително за ползване на лечебни растения (чл.52) 

 
№ Лечебни растения Сума (лв/кг) 
І. Билки в сурово състояние  
1. Божур, иглика, лудо биле, горска ягода, 

решетка, ранилист 
0.09 

2. Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, 
чемерика 

0.07 

3. Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка 0.02 
4. Глухарче, девесил, оман чер, чобанка, 

пищялка 
0.01 

5. Други 0.03 
ІІ. Листа  
1. Мечо грозде 0.08 
2. Боровинка червена и черна, лудо биле 0.04 
3. Бръшлян, чобанка 0.03 
4. Глог, живовляк, леска, липа, люляк, 

оман чер, ягода горска 
0.02 
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5. Бреза, върба, къпина, лопен, малина, 
подбел 

0.01 

6. Други 0.03 
ІІІ. Стръкове  
1. Блатно кокиче 0.10 
2. Горицвет, лазаркиня 0.08 
3. Гълъбови очички, зайча сянка, залист 

бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, 
шапиче 

0.05 

4. Зимзелен, лудо биле, ранилист, 
теменуга миризлива, чубрица планинска 

0.04 

5. Дяволска уста, кантарион жълт, 
кантарион червен, мащерка, очанка, 

риган обикновен 

0.03 

6. Великденче, върбинка, жаблек, златна 
пръчица, изсипливче, камшик, лепка, 

медуница, миши уши, пача трева, пелин 
обикновен, подъбиче бяло, подъбиче 

червено, пчелник, равнец бял 

0.02 

7. Врабчови чревца, вратига, глухарче, 
еньовче, змийско мляко, имел бял, 
комунига жълта, мокреш, оман чер, 
росопас, теменуга трицветна, хвощ 

0.01 

8. Други 0.03 
ІV Цветове  
1. Липа 0.10 
2. Божур, иглика 0.05 
3. Метличина, паричка, подбел, ралица, 

слез, тъжник блатен 
0.03 

4. Акация бяла, бъз 0.02 
5. Вратига, глог, равнец бял 0.01 
6. Други 0.03 
V Плодове  
1. Боровинка червена и черна, хвойна 

червена 
0.15 

2. Хвойна сибирска 0.10 
3. Кисел трън, къпина, малина 0.04 
4. Бъз, глог, конски кестен, киселица 0.02 
5. Бъзак, трънка 0.01 
6. Други 0.03 
VІ Семена  
1. Есенен минзухар 0.15 
2. Други 0.08 

VІІ Пъпки  
1. Странични борови връхчета 0.15 
2. Бяла бреза, черна топола 0.10 
3. Други 0.08 

VІІІ Кори  

mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
http://www.bansko.bg/


               
  
 

2770 гр.Банско                                                                                                          1 N.Vaptsarov Sqr. 
пл. “Никола Вапцаров” №1                                                                                                                                               2770 Bansko   
тел.:   0749/ 88611,  факс: 0749/ 88633                                         phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633 
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,         obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg
                                                                        

1. Мъждрян, ясен 0.20 
2. Зърнастец, кисел трън, леска 0.10 
3. Върба 0.05 
4. Дъб 0.03 
5. Бреза 0.02 
6. Други 0.03 
ІХ Лишеи  
1. Исландски 0.10 
Х Водорасли 0.25 
XI УРИ 2007 Издаване на удостоверение за 

билки от култивирани лечебни растения 
5 лв. 

XII УРИ 2066 Издаване на позволително за 
ползване на лечебни растения 

Според тарифата /по-горе/. 

 
Приложение №13 

Такси за таксиметров превоз на пътници (чл.55) 
№ Уникален 

регистров 
идентификатор 

УРИ 

Наименование на услугата Срок Цена(лева) 

1 2069 Издаване на разрешение за 
таксиметров превоз на пътници и 
холограмни стикери за 
автомобилите 

14 дни 46 лв. 

2.  815 Издаване на дубликат на 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз 
на пътници 

14 дни 10 лв. 

3. 2715 Издаване на дубликат на 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

14 дни 20 лв. 

4. 1229 Вписване на автомобили и/или 
водачи, които извършват 
таксиметров превоз на пътници от 
името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на 
превозвача 

14 дни 46 лв. 

5. 3167 Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

14 дни Безплатно 

6. 1442 Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
удостоверение за регистрация за 

14 дни 10 лв. 
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извършване на таксиметров превоз 
на пътници 

7. 1230 Отписване на автомобили и/или 
водачи, които извършват 
таксиметров превоз на пътници от 
името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на 
превозвача 

14 дни 10 лв. 

8. 3166 Прекратяване на действието на 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

14 дни 10 лв. 

9. 594 Издаване на удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 

14 дни 46 лв. 

10. 357 Прекратяване на правата, 
произтичащи от удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници по 
молба на неговия притежател. 

14 дни 20 лв. 

                                                                                                                        
 

Приложение №14 
Такси за определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на 

автомобили, превозващи извънгабаритни товари (чл.57) 
 

№ Уникален 
регистров 

идентификатор 
УРИ 

Наименование на 
услугата 

Валидност Цена(лева) 

1. 2051 Определяне на маршрут и 
издаване на разрешение за 
движение на автомобили 
превозващи 
извънгабаритни товари.  

1 ден 100 лв. 

                       
 
 

Приложение №15 
Цени на други услуги и права 

 
№ Уникален 

регистров 
идентификатор 

Цени на услуги по управление на 
„Транспортна дейност” 

Такса (лева) 
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УРИ 
1. 2394 Съгласуване на проекти за организация на 

движението и паркирането, светофарни 
уредби, промени в съществуващата ОД и 
режима на работа на светофарните уредби по 
заявление на физически и юридически лица. 

15 лв. 

2. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с 
животинска тяга 

20 лв. 

№  Цени за обществената баня в гр. Добринище Такса (лева) 
I  Басейн 2.00 лв. 
1.  За ученици и пенсионери  1.00 лв. 
2.  За деца до 7 години Безплатно 
II  Вана 10 лв. 
3.  За инвалиди и ветерани от войната Безплатно 
4.  Чаршафи  1 лв. 
5.  Съхраняване на ценности 1 лв. 
№  Услуги, предлагани от „Обреден дом”  
1.  Сключване на граждански брак  
2.  Сключване на граждански брак с ритуал 40 лв. 
3.  Сключване на граждански брак без ритуал 20 лв. 
4.  Траурни услуги Безплатно 
№  Други услуги Такса (лева) 
1 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 

/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка 
10 лв. 

2. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и 
изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в 
селскостопанските земи 

10  лв. 

3.  2031 Издаване на разрешение за отсичане на 
дълготрайни декоративни дървета и дървета с 
историческо значение 

20 лв. 

4. 2046 Експертна оценка на дървесната и храстовидна 
растителност 

20 лв. 

5. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране 
на добита дървесина извън горските територии 

Безплатно 

6. 2006 Измерване, кубиране и маркиране на 
дървесина, добита извън горския фонд 

Безплатно 

7.  Услуги с бобкат 65 лв./час 
8.  Услуги с комбиниран багер 80 лв./час 
9.  Услуги с верижен трактор ДТ – 75 150 лв./час 
10.  Услуги с автовишка 65 лв./час 
11.  Услуги с камион Мерцедес 1314 – 8 т. 4 лв./км 
12.  Услуги с камион Мерцедес 814-4 т. 4 лв./км 
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13.  Услуги с валяк 50 лв./час 
14 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В 

по Закона за насърчаване на инвестициите 
Безплатно 

15.  Издаване на заповед за удължено работно 
време  

50 лв. 

15.1 3087 Приемане на уведомление за работно време 
при откриване на обект или заявяване промяна 
на  
работното време на обекта  

Безплатно 

16. 2093 Издаване на предписание за насочване на 
битови и строителни отпадъци 

Безплатно 

17.  Продажба на тръжни книжа в Център за 
административно обслужване 

 

17.1.  За отдаване под наем на имот общинска 
собственост 

60 лв/бр. 

17.2.  За продажби по реда на Закона за общинската 
собственост  

60 лв/бр. 

18.  Препис-извлечение от документ 0.50 лв/стр. 
19.  Ксерокопие А4 0.50 лв/стр. 
20.  Заверка „Вярно с оригинала.” 0.50 лв/стр. 
21. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на 

частни документи, които са едностранни 
актове и не подлежат на вписване 

5 лв. с ДДС 

22. 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието 
на подписа и съдържанието на пълномощно по 
чл.37 от Закона за задълженията и договорите 

5 лв. с ДДС 

23. 2072 Нотариално  удостоверяване на верността на 
преписи и извлечения от документи и книжа 

5 лв. с ДДС 

24.  Цена за ползване на футболен стадион „Св. 
Петър” гр. Банско, ведно със съблекалните и 
другите обслужващи помещения за тренировки 
или футболна среща от спортни клубове и 
оганизации, неосъществяващи дейност на 
територията на Община Банско 

200 лв. (без ДДС) – 
тренировка до 90 
мин. 
400 лв. (без ДДС) – 
двуфазова 
тренировка до 180 
мин. 
400 лв. (без ДДС)– 
футболна среща до 
90 мин.  

№  Такси за ползване на зали, които са 
общинска собственост 

Такса (лева) 

1.  Тържествена зала в Народно читалище 
“Никола Вапцаров-1894” 
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За 1 час без отопление 
За 1 час с отопление 

40 лв. 
60 лв. 

2.  Голям салон в Народно читалище “Никола 
Вапцаров-1894” 
За 1 час без отопление 
За 1 час с отопление 

 
 
80 лв. 
100 лв. 

3.   Фоайе в Народно читалище “Никола Вапцаров-
1894” 
За 1 час без отопление 
За 1 час с отопление 

 
 
40 лв. 
60 лв. 

4.  Зала в Туристически информационен център 
За 1 час без отопление 
За 1 час с отопление 

 
40 лв. 
60 лв. 

 
 

mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
mailto:obabansko@bansko.bg
http://www.bansko.bg/
http://www.bansko.bg/

