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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

            Т А  Р И Ф А 
 

ЗА МЕСТНИ ТАКСИ ЗА 2011 ГОДИНА, СЪГЛАСНО 
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ 
№ 574 ОТ 20.01.2011 ГОД. 

ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 18, ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 
13.12.2011 ГОД., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 59, 

ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 21.02.2011 ГОД., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С 
РЕШЕНИЕ № 176, ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 11.09.2012 Г. , изменена и допълнена 
с Решение № 241, Протокол № 27 от 18.12.2012 г. от Общински съвет-Хисаря, 

изменени и допълнени с Решение №718 и 719, Протокол 80 от 19.05.2015г., 
изменении и допълнени с Решение № 460, Протокол № 54 от 20.02.2018 г. от 

общински съвет гр. Хисаря 
 
 
 

ВИДОВЕ ТАКСИ     2011-12 г. / лв 
РАЗДЕЛ ІІ  

Такса за ползване на пазари тържища, 
тротоари, площади, улични платна, панаири и 
терени с друго предназначение 

 

Чл. 23/1/ За ползване на пазари 
1.С цел търговия със селскостопанска 
продукция таксата се аселении както следва: 

 

а/ на квадратен метър:  
- на ден 1,00 
- на месец 15,00 

б/ за продажба с кола, впрегната с добитък на 
ден 

4,00 

в/ за продажба с лек автомобил на ден 5,00 
г/ за продажба с товарен автомобил или 
ремарке на ден 

11,00 

2.  За ползване с цел търговия с промишлени 
стоки таксата се събира: 

- годишен абонамент                                    

- месечен абонамент  

- на ден  

 

 

 
 
 
   
  1,00 лв. на кв. м. 
 
  1,50 лв. на а. м. 
  2,00 лв. на кв. м. 
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Чл. 23 /2/  За ползване на тротоари, 
площади, улични платна и др. терени за 
търговска дейност  на открито: 

 

  1. За разполагане на маси, столове, витрини за 
открито сервиране перд търговските обекти се 
събира такса на а. м  заета площ на месец: 

- І-ва зона (Археологически резерват) 
-  ІІ- ра зона 
-  Селата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             3,00 
1,50 
1,00 

2. Маси за продажба на плодове и зеленчуци 
на кв. м. 
- на ден 

 

 
 

1.50 
- на месец 25,00 

3. Маси за продажба на промишлени стоки на 
кв. м. 
- на ден 

 
 
 

3,00 
- на месец 50,00 

4. За вестници и списания на а. м. на месец  

                           50,00 
5. Сладолед, захарни изделия и варена 
царевица  на месец 

 
25,00 

6. За разполагане на преместваеми обекти 
(ПО) на основание чл. 56 от ЗУТ – такса на кв. 
м. на месец: 
- до 15 кв. м 
- от 15 до 35 кв. м. 
- от 35 до 100 кв. м. 

 
 
 

4,00 
3,00  
2,00 

 Чл. 23 /3/ За ползване на места върху които са 
организирани панаири, събори и празници за 
продажба на стоки се събира такса на кв. м. 
на ден в размер 

 
 
 

2,50 

Чл. 23 /4/ За ползване на места върху които са 
организирани панорами, стрелбища, моторни 
люлки и др. се събира такса на кв. м на ден в 
размер 

 

 
2,00 

Чл. 23 /5/ За ползване на тротоари, площади, 
улични платна и др. Общински терени за 
разполагане на строителни материали се 
събира такса на кв. м. за месец или за част 
от месеца: 

 

1. В града:  
 

а/ в първа зона 5.00 
б/ във втора зона 5,00 
2. В селата 2,50 



3 
 

Чл. 23 /6/ За ползване на  части от прилежащи 
тротоари за ограждане на строителен обект, до 
демонтажа на временната ограда и 
възстановяването на тротоарните настилки се 
дължи месечна такса:   
 
   

  
 
 
 
 3.00 лв. на кв. м. 

РАЗДЕЛ ІІІ  

  

Чл. 25 /1/ За ползване на детски ясли, детски 
градини  се събират от родителите или 
настойниците месечни такси в следните 
размери: 

• Месечнатакса посещаемост в 
аселении места до 1500 жители 
– 
2,00 лв. с изключение на децата в 
задължителна форма на обучение 

• Месечна такса посещаемост в 
аселении места над 1500 жители 
– 
5,00 лв. с изключение на децата в 
задължителна форма на обучение 

• Дневна такса за храна в ОДЗ и 
ЦДГ за деца от 2 до 5 год. В 
размер на 1,90 лв. 

• Дневна такса за храна в ОДЗ и 
ЦДГ за деца на 6 год. В размер на 
0,95 лв. 

• Дневна такса за ПДГ (Полудневна 
детска градина) в размер на 0,30 
лв. 

• Дневна такса за храна в Детска 
     1 60  

 

Чл. 25 ал. 8 За ползване на социални 
услуги  „ Социален  патронаж” от 
правоимащите / съгласно Наредбата за 
условията  и  реда  за  извършване  на 
социални услуги в Община Хисаря /  се 
събира  дневна такса – 1 ,50 лв. 

 
 
 
 
 

1.50 

 

         РАЗДЕЛ V – ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ                    
                             УСЛУГИ 

 

Чл. 30. 1. За издаване на скици за един 
недвижим имот: 

 

 
 

- за нормална услуга – 7 дни 12.00 

- за бърза услуга – до 3 работни дни 24.00 
- експресна в рамките на 24 часа, като се 
изключват почивните дни 

36,00 
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2. За издаване на скици за недвижим имот с указан начин на 
застрояване 
- обикновена 

 
 
14 дни - 24.00лв. 

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 
6 месеца 

 
 

6.00 

4. За издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по ТСУ 

 

 
5.00 

5. Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР 14.00 

6. Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 20.00 

7. Удостоверение по § 16 от ЗУТ (търпимост): 
- за жилищна сграда, стопанска сграда и гараж 
- за обществена сграда 
- за промишлена сграда 

 

 
40.00 

 

100.00 
100,00 

8. За заверяване на копия от планове и документация към тях, 
разрешения за строеж 
и други строителни книжа на една страница 

 
 
 

5.00 

9. За издаване на разрешение за поставяне на 
временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и 
други 

 

 
20.00 

10. За издаване на разрешение за строеж 
10.1. с проект за ново строителство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. без проект 

 
 
10.3. за линейни обекти: огради , телефонни кабели, кабели 
НН,ВН,ВиК мрежи, минерални водопроводи, топлопроводи, 
съобщителни кабели за радиотелевизионни сигнали 

 
 
10.4. Издаване разрешение по чл. 151 от ЗУТ 
10.5. Разрешение за строеж за преустройство: 
- до 300 кв. м.  РЗП 
- над 300 кв. м. РЗП                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

 
До 300 кв.м. РЗП 

– 1 лв. за кв. м. 
От 301 кв.м. РЗП 

на горе – по 3 
лв. за кв.м. за 

целия проект, но 
не по –малко от 

20 лв. и не повече 
от 

3000 лв. 
 
     
   30.00 
 
 
 
    

  0,50 лв. на 
лин.м. 

 
 20,00 лв.      
 
 0,50лв. на  кв. м. 
 

1,50 лв.на кв. м. 
 
 
 

     

11. Разрешение за строеж по одобрен 
комплексен проект 

Такса по 
т.10.1  завишена 
с 30% 
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12. Презаверка на разрешение за строеж Съгласно чл.153, 
ал.8 от ЗУТ се 
заплаща 50 на сто от 
предвидената такса 
за издаване на 
разрешение за 
строеж 

РАЗДЕЛ VІ - ТАКСИ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 32. - 3а извършване на услуги по 
гражданско състояние: 

 

1. За издаване на удостоверения за 
Наследници – обикновенна услуга 
 
 
 
1.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
 
 
 
 

 1.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка на 
дл. лице 

4,00 за първа       
страница, всяка 
следваща се 
таксува по 0,50 
 
8,00 за първа       
страница, всяка 
следваща се 
таксува по 0,50 
 
12,00 за първа       
страница, всяка 

  
   

2. За издаване на удостоверения за 
идентичност на имената – обикновенна услуга 
2.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
2.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка на 
дл. лице 

 

 
2,50 
8,00 

 
 12,00 

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за 
раждане или акт за смърт. 

 

 
2,50 

4. За издаване на дубликати на удостоверение 
за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на 
препис-извлечение от акт за смърт 
4.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
4.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

 
  
 
                              4,00 
                        8,00 
 
                      12,00 

5. За издаване на удостоверение за семейно 
Положение – обикновенна услуга  
5.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
5.2. Експресна услуга  (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

 

 
3,00 
8,00 

12,00 
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6. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки-
обикновенна услуга 
6.1. Бърза услуга(1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
6.2. Експресна услуга(в рамките на 2 работни часа)-по преценка на 
дл. лице  

                     
                        4,00 
                       8,00 
                     12,00 

7. За адресна регистрация или издаване на удостоверение за 
постоянен адрес или 
настоящ адрес 
7.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. лице 
7.2. Експресна услуга  (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

 

 
 

2,50 
8,00 

12,00  

8. За заверка на покана-декларация за 
посещение на чужденец в Република 
България 

 
 
 

25,00 
9. За заверка на покана-декларация за частно 
посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на 
което родителите или един от тях са от български произход 

 
 
 
 
 

7,00 
10. За легализация на документи по 
гражданско състояние за чужбина 

 

 
9,00 

11. За всички видове общи удостоверения по 
искане на граждани 
11.1.За удостоверения за платено МПС 
11.2.За удостоверение за декларирани данни 
11.3.За удостоверение да данъчна оценка по 
Чл.264 от ДОПК: 
-за срок на издаване – 7 дни 
-за срок на издаване – 3 дни 
-за срок на издаване – 1 ден 

 

 
Приложение 2 

12. За преписи от документи 
 

2,50 

13. Удостоверение „Семейно положение, съпруг/а и деца”-об. услуга 
13.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
13.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

                        3,00 
                        

                       8,00 
                    

                      12,00 
14. Удостоверение „Родените от майката деца” – обикновенна услуга 
14.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
14.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

3,00 
 

8,00 
 

12,00 
15. Удостоверение „Правно ограничение”- обикновенна услуга 
15.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
15.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

5,00 
 

8,00 
 

12,00 
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16. Удостоверение „Промени на постоянен адрес”- обикновенна 
услуга 
16.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
16.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 

   
 

                        3,00 
                         
                        8,00 
 
                      12,00 

17. Удостоверение „Промени на настоящ адрес”- обикновенна услуга 
17.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
17.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 
 

3,00 
 

8,00 
 

12,00 
18. Удостоверение и Акт за раждане на български гражданин роден в 
чужбина (14 дена) 

 
30,00 

19. Удостоверение и Акт за граждански брак на български гражданин 
сключил брак в чужбина (14 дена) 

 
 

30,00 
20. Удостоверение „Верен ЕГН” (5 дни) 4,00 

21. Удостоверение за вписване в регистъра на населението - 
обикновенна услуга 
21.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
21.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 

   
 

4,00 
 

8,00 
 

12,00 
22. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 
чужбина - обикновенна услуга 
21.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
21.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 
 

                        4,00 
 
                        8,00 
 
                      12,00 

23. Многоезични преписи на акт за раждане, акт за брак и акт за 
смърт - обикновенна услуга 
23.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
23.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

 
4,00 

 
8,00 

 
12,00 

24. Други удостоверения от компетенцията на ГРАО - обикновенна 
услуга 
24.1. Бърза услуга (1 ден – 8 работни часа) - по преценка на дл. 
лице 
24.2. Експресна услуга (в рамките на 2 работни часа) - по преценка 
на дл. лице 

4,00 
 

8,00 
 

12,00 

Чл. 33. - По производства за настаняване под 
наем, продажби, замени или учредяване на 

 

 

вещни права върху общински имоти се 
заплаща такса в размер на: 

10,00 

Чл. 34. - За издаване на свидетелство за 
собственост при продажба на едър рогат 
добитък 

 

 
2,50 
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Чл. 32.т.12 - За разрешение  се събират 
такси, както следва: 

 

1. За издаване на разрешение за таксиметров 
превоз по чл. 24а от закона за АП 

20.00 

  

РАЗДЕЛ VІІ – ТАКСА ЗА ГРОБНИ МЕСТА  

Чл. 35 За ползване на гробни места над 8 
години плащат такси:еднократно 

 

1. до 15 години 6.00 
2. за вечни времена 30.00 

3. За ползване на семейни гробни места: 13.00 
РАЗДЕЛ VІІІ – ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА 

КУЧЕ 
 

Чл. 36. За притежаване на куче собственикът 
заплаща годишна такса 

 

 
7.50 

 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

 
 
 

1. Таксите по Тарифа Приложение № 1 се внасят от касиерите на 
Общинска администрация по съответните параграфи за видовете 
услуги предлагани от Община Хисаря. 

 
 


