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Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на община Търговище
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица
услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Търговище.
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски млечни кухни, детски градини, домове за социални
грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
4. (отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
5. за технически услуги
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. туристическа такса;
9. за притежаване на куче;
10.други местни такси, определени със закон.
(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1,
общинският съвет определя цена.
(3) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с
изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата.
(4) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо
ползване на публична общинска собственост.
(5) (нова с Решение № 6 по протокол № 50 от 30.05.2011г.) Не се събират такси за
извършване на административни услуги от взискателите по изпълнителни дела за присъдена
издръжка.
Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой, с общински
таксови марки, квитанция, одобрена от Министерството на финансите и за цени за услуги в брой
– с фактура и касов бон.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с
предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.
(3) Цените на услугите и правата по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ са облагаеми сделки по ЗДДС и
определените в наредбата цени са с включен ДДС.
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Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя u1087 при спазване на
следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на
услуги;
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата
услуги.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя
отделна такса за всяка от дейностите.
Чл. 5. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по
предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита
на обществения интерес
(2) (Доп.- Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) В
случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е
за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на
общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от
републиканския бюджет.
Чл. 6. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея,
заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл. 7. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи.
(3) (отм. с Решение № 5 по протокол № 48 от 31.03.2011г.)
Чл. 8. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица,
основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този
случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно
получаването на нетни приходи.
Чл.9. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на
общината.
(2) Местните такси се събират от общинската администрация, когато за това не е
предвидено друго със закон.
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
(4) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху
данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Чл. 10. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със
закон, се определя цена с тази Наредба.
Чл. 11. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите, съгласно чл. 7, ал.1 ЗМДТ
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях
постъпват в бюджета на общината.
Чл. 12. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна.
(2) Сроковете за извършване на услугите, които не са уредени в други закони са:
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1. обикновена – в рамките на 14 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките на 24 часа
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи.
Чл.13. При неспазване на сроковете по чл. 12, ал. 2 размерът на цената на услугата се
възстановява в пълния й размер.
Чл.14. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА утвърждава списък на услугите, сроковете
за извършването им и цените за тях.
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Такса за битови отпадъци
Чл. 15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения за битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за
всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
Чл. 16. (1) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на
ползване или концесия – от ползвателя, съответно концесионера според одобрените от
общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 15.
(2) (нова с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г. , в сила от 01.01.2011г.) За имот
- държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е
предоставен за управление.
Чл. 17. (1) Таксата се определя в годишен размер въз основа на данъчната оценка на
имота за всяко населено място, с решение на общинския съвет въз основа на одобрена плансметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за обезвреждането им;
3. (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г. , в сила от 01.01.2011г., изм.Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Когато до края на предходната година Общинския съвет не е определил размер на
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към
31 декември на предходната година.
Чл. 18. (1) (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г. , в сила от 01.01.2011г.)
Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30
октомври на годината, за която е дължим.
(2) (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г. , в сила от 01.01.2011г.) На
предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца
следващ месеца на придобиване на имота.
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(2) Когато ползването на новостроящ се имот е започнало преди окончателното
завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който
ползването е започнало.
(3) Декларирането на недвижимите имоти става по следния ред:
1. За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно
носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в двумесечен срок Дирекция
„Местни данъци и такси” по местонахождение на имота като подава декларация.
2. При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на такса смет,
данъчно задължените лица уведомяват Дирекция „Местни данъци и такси” към Община
Търговище по реда и в срок по ал. 1.
(4) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през
който е преустановено ползването й.
(5) (Изм.- Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) Не се
събира такса за битови отпадъци за имоти, които няма да се ползват през цялата година и е
подадена декларация от собственика или ползвателя до края на предходната година. Жилищните
имоти не трябва да са декларирани като основно жилище и месечният разход на електроенергия
и вода не трябва да превишава съответно 50 киловата за електроенергията и 1 куб. м. за водата.
При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата битови отпадъци се събира в пълен
размер като собственика или ползвателя се наказва съгласно чл.123, ал.3 от Закона за местните
данъци и такси.
(6) (нова с Решение № 4 по протокол № 4 от 22.12.2011г., в сила от 01.01.2012г., отм.Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.)
Чл. 20. (1) (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г., в сила от 01.01.2011г.)
Таксата за жилищни имоти на физически и юридически лица се определя в размер на :
а) 1,9 ‰ от данъчната оценка на имота за град Търговище и кварталите Въбел и Бряг в т.ч.:
1. 0,56 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 0,16 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 1,18 ‰ за чистотата на териториите за обществено ползване.
б) 1,9 ‰ от данъчната оценка на имота в селата на Община Търговище в т.ч.
1. 1,18 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 0,56 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3 . 0,18 ‰ за снегопочистване
(2) (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г., в сила от 01.01.2011г.) Таксата
за нежилищни имоти на физически и юридически лица се определя в размер на :
а) 4,50 ‰ от данъчната оценка на имота в гр.Търговище и кв.Въбел и кв.Бряг ,в т.ч.:
1. 1,32 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 0,37 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 2,81 ‰ за чистотата на териториите за обществено ползване
б) 4,50 ‰ от данъчната оценка на имота в селата на Община Търговище
1. 2,79 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 1,27 за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 0,44 за снегопочистване
(3) Таксата за нежилищни имоти с непроизводствена дейност, за които не е организирано
сметоизвозване и са извън регулационните граници на населените места, се определя в размер 0.6
на хиляда от данъчната оценка на имота за обслужване на депото за ТБО.
(4) (изм. с Решение № 2 по протокол № 46 от 31.01.2011г., в сила от 01.01.2011г.) Такса за
обслужване на съдове за битови отпадъци:
1. Таксата за обслужване на съдове за битови отпадъци, декларирани в дирекция „Местни
данъци и такси" към Община Търговище до края на предходната година за оградени
самостоятелни поземлени имоти на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, с
производствена дейност разположени в регулационните граници на населените места или извън
тях се определя, както следва:
1.1. за контейнери 4 куб.м. с честота на извозване 24 пъти годишно - 2508 лв. с ДДС
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1.2. за контейнери 2 куб.м. с честота на извозване 36 пъти годишно - 2717,70 лв. с ДДС
1.3. за контейнери 1,1 куб.м. тип „Бобър" с честота на извозване 104 пъти годишно - 2640
лв. с ДДС
2. Когато горепосочените лица не са подали декларация по т.1 в установения срок,
декларирали са по-малко от необходимия им брой от съответния вид съдове за битови отпадъци,
не изхвърлят битови отпадъци в определените за целта съдове, или когато не може да се
установи броят на неизползваните съдове, те заплащат годишна такса в размер на 4,50 ‰ върху
отчетната стойност, съгласно чл.20, ал.2 т. а или т.б.
(5) Такса в размер на 1,60 лв. куб.м. за разриване на строителни отпадъци за поддържане
на депа за строителни отпадъци.
(6) Такса в размер на 0,80 лв. куб.м. за разриване на земни маси при поддържане на депа
за строителни отпадъци.
Чл. 20а. (изм. с Решение № 4 по протокол № 4 от 22.12.2011г., в сила от 01.01.2012г., изм.
и доп. с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.) Освобождават се
частично (50%) от заплащане на такса за битови отпадъци следните категории лица:
1. Държавни училища
2. Общински училища
3. Регионални библиотеки
4. Музеи
5. (Отм. с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
6. Художествени галерии
7. Болничните заведения
8. (Нова с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)детски
градини
9. (Нова с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.) детски ясли
10.(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.) читалища
Чл. 20б. (отм. с Решение № 4 по протокол № 4 от 22.12.2011г., в сила от 01.01.2012г.)
Освобождават се частично (75%) от заплащане на такса за битови отпадъци лечебните заведения
с общинско участие в капитала.
Чл. 20в. (нов с Решение № 4 по протокол № 4 от 22.12.2011г., в сила от 01.01.2012г., изм.
с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г., изм.- Решение № 5 по
протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) Освобождават се изцяло от заплащане на
такса за битови отпадъци спортните клубове - за собствени и предоставени им за управление
спортни зали и съоръжения.
Чл. 20г. (Нов- Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) Не
се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и
манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната.
Чл. 21. Приходите, постъпващи в общинската администрация по реда на този раздел от
Наредбата, се водят в отделна партида и се разходват само за покриване на разходи за поддръжка,
експлоатация, охрана, модернизация, разширяване, пропагандиране и информиране на
дейностите по третиране на битовите отпадъци.
Чл. 22. Други такси:
Наименование на услугата

Срок за изпълнение
Обикновена -14 дни
1. Издаване на удостоверение за данъчна
бърза - 7 дни
оценка на недвижим имот
Експресна - 24 часа
2. Издаване на удостоверение за
7 дни
декларирани данни
3. Заверяване на молби-декларации за
7 дни
обстоятелствена проверка
4. Издаване на удостоверение за данъчна обикновена -14 дни
Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

Административна такса
обикновена – 5.00 лв.
бърза – 7.00 лв.
експресна - 10.00 лв.
3.00 лв.
няма
обикновена – 5.00 лв.
стр. 5 от 40

оценка на незавършено строителство
Не се издава дубликат на
удостоверението
5. Издаване на удостоверение за платен
данък върху превозните средства
Не се издава дубликат на
удостоверението
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №
9. отм. с Решение №
10. отм. с Решение №
11. отм. с Решение №
12. отм. с Решение №
13. отм. с Решение №
14. Издаване на удостоверение за платен
данък наследство
Не се издава дубликат на
удостоверението.
Таксата е на наследник
15. Издаване на дубликат от подадени
декларации и платени данъци
16. Издаване на удостоверение за
наличие или липса на задължения по
ЗМДТ /чл.87, ал.6 от ДОПК/
Не се издава дубликат на
удостоверението
17. Искане за прихващане или
възстановяване на недължимо платени
данъци, такси, глоби и имуществени
санкции на основание чл. 129, ал. 1 от
ДОПК
19. отм. с Решение №
20. Нова, приета с Решение №
Издаване на препис от документ за
платен данък върху превозни средства
21. Нова, приета с Решение №
Издаване на препис от документ за
платен данък върху недвижими имоти и
такса за битови отпадъци
22. Нова, приета с Решение
Заверка на документи по местни данъци
и такси за чужбина

бърза - 7 дни
експресна - 24 часа

бърза – 7.00 лв.
експресна - 10.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

2.00 лв.

7 дни
5 дни
3 дни-експресна

3.00 лв.
7.00 лв.
10.00 лв.

30 дни

няма

7 дни

2.00 лв.

7 дни

2.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и
терени с друго предназначение
Чл. 23 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места,
върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с
друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в
зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.
(3) Определя зони в гр.Търговище и останалите населени места в Община-Търговище,
както следва:
Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище
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- Първа зона – пл. “30 януари”; ул. “В. Левски”, пл. “Свобода”; пл. “Независимост”;
пространството между ул. “В. Левски”, ул. “Гладстон” и ул. Цар Симеон”; пространството
между ул. “В.
Търново”, (от ул. “В. Левски “ до ул. “Хр. Ботев”); бул. “Сюрен” (от бул. “Тр. Китанчев”
до бл. № 28)
- Втора зона - пространството между ул. “Паисий”, ул. “Кюстенджа”, ул. “В. Левски”, ул.
“Скопие”, ул. “Мадара”, бул. “М. Андрей” и ул. “Славейков”, базар “Запад-1”; ул. “Раковски”
- Трета зона - останалата част на гр. Търговище и селата от общината.
(4) Таксите се определят на квадратен метър:
1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция:
а) на ден на кв. м.
- първа зона - 0.50 лв.
- втора зона - 0.40 лв.
- трета зона - 0.30 лв.
б) на месец за кв. м.
- първа зона - 9.00 лв.
- втора зона - 7.00 лв.
- трета зона - 5.00 лв.
2. За ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници за
продажба на стоки се събира такса на кв. м. на ден - 0.70лв.
3. За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни
люлки и други се събира такса на кв. м. на ден - 0.20 лв.
(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(6) (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) При ползване на място повече
от месец, таксите се плащат до 30-то число на предходния месец за следващия.
(7) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за
периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
(8) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.
(9) За ползването на терени за открити търговски площи към заведения за обществено
хранене:
а) на ден на кв.м.
първа зона – 0.70 лв.
втора зона – 0.60 лв.
трета зона – 0.40 лв.
б) на месец за кв.м.
първа зона – 10.00 лв.
втора зона – 8.00 лв.
трета зона – 5.00 лв.
в) (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Таксите се заплащат месечно до
30- то число на предходния месец за следващия, когато терена се ползва за повече от 1 месец. За
първият месец таксата се заплаща при връчване на позволителното за ползване.
(10) За ползване на части от тротоари, свободни обществени площи и части от уличните
платна, за строителни площадки и за склад за строителни и отоплителни материали се заплаща
такса на общината за заетата площ, както следва:
-за град Търговище - 0,20 лв./кв.м. на денонощие
-за селата - 0,10 лв./кв.м. на денонощие
(11) (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Таксата се събира: за ползване
до 1 месец при получаване на разрешителното, а за повече от 1 месец до 30-то число на
предходния месец за следващият.
(12) Таксата за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху общински
обекти е както следва:
1. До 2 кв.м. – І зона – 8.00 лв. на кв.м. на месец
ІІ зона – 5.00 лв. на кв.м. на месец
Наредба за определянето и администрирането на местните такси
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ІІІ зона – 3.00 лв. на кв.м. на месец
2. Над 2 кв.м. – І зона – 6.00 лв. на кв.м. на месец
ІІ зона – 4.00 лв. на кв.м. на месец
ІІІ зона – 2.00 лв. на кв.м. на месец
3. Реклама от автомобил – 50.00 лв. на ден
Забележка: Таксите не се отнасят за РИЕ, за които има сключени договори за наем.
Чл. 24. (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Таксата по ал. 12, т. 1 и т. 2
се събира до 30-то число на предходния месец за следващият, а по ал. 12, т. 3 при получаването
на разрешителното.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
(Загл. изм. с Решение № )
Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците
дължат месечни такси.
(2) (изм. с Решение № 5 по протокол № 53 от 28.07.2011г., изм. с Решение № 3 по
протокол № 10 от 26.04.2012г., възстановен стар текст с Решение № 6 по протокол 11 от
31.05.2012г., изм. с Решение № 4 по протокол № 14 от 30.08.2012г., в сила от 17.09.2012г. ) За
целодневни детски градини и ясли размерът на месечната такса се определя, както следва:
1.В града:
a) Такса за детски ясли, която включва следните компоненти: 6.00 лв. задължителна такса
и 2.00 лв. на ден за присъствие.
б) Такса за три и четири годишните деца в целодневните детски градини, която включва
следните компоненти s: 6.00 лв. задължителна такса и 2.00 лв. на ден за присъствие.
в) (Отм.- с Решение №17209/19.12.2013 г. на ВАС, Нова, приета с Решение № )
За посещение на подготвителни групи в ЦДГ и ОДЗ не се заплаща месечна такса за обучение. За
храна родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува от броя
присъствени дни умножени по 1.40 лв.
2.В селата:
a) Такса за три и четири годишните деца в целодневните детски градини, която включва
следните компоненти: 3.00 лв. задължителна такса и 1,00 лв. на ден за присъствие.
б) Такса за задължителна предучилищна подготовка на деца /пет и шест годишни/ в
целодневни детски градини: 1,00 лв.на ден за присъствие.
3.През периодите, когато детските ясли и градини са във ваканция, се заплаща частта от
таксата на ден за присъствие в дежурната детска градина.
(3) (изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., възстановен стар текст с
Решение № 6 по протокол 11 от 31.05.2012г., изм. с Решение № 4 по протокол № 14 от
30.08.2012г., в сила от 17.09.2012г.) Такса за полудневна предучилищна подготовка на деца в
града и селата не се заплаща.
(4) Размерът на таксата се заплаща с 20 на сто намаление за:
1.Деца с родители – редовни студенти;
2.Деца с родител с 90% и повече процента намалена трудоспособност;
3.Деца с увреждания;
(5) (доп. с Решение № 4 по протокол № 14 от 30.08.2012г., в сила от 17.09.2012г.) Когато
две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в
общината, таксата за второ и следващо дете се заплаща с 25 на сто намаление. Същото намаление
се отнася и за деца полусираци.
(6) За близнаци се заплащат 1.5 месечни такси, а за тризнаци се заплащат 2 месечни такси.
(7) Не се заплаща такса за сираци, деца на загинали при производствени аварии и
природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси
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(8) (изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., възстановен стар текст с
Решение № 6 по протокол 11 от 31.05.2012г., отм. с Решение № 4 по протокол № 14 от
30.08.2012г., в сила от 17.09.2012г.)
(9) За ползване на намаленията по ал. 4, 5, 7 родителите или настойниците подават
декларация до директора на заведението , придружена с документи, доказващи преференцията.
(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
(11) Таксата се заплаща от ползвателя след ползване на услугата.
Чл. 26. (изм. с решение № 5 по протокол № 42 от 30.09.2010г., в сила от 01.10.2010г.) За
ползване на храна от Детска млечна кухня се определя такса за един храноден в размер на 0.90 лв.
Чл. 27. Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 20 лв.
Чл. 28. (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
(1) Лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж и социално
слаби хора, ползващи храна заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната
издръжка на едно лице.
(2) (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Реалната издръжка на едно
лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни
материали, транспортни разходи за разнасяне на храна, както и съответната част от общите
разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение
на целевите помощи за ползване на електрическа енергия, горива, вода за битови нужди, пране и
облекло, предоставени на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване от
правителствени и неправителствени организации, юридически и физически лица.
(3) Дължимата такса се внася от личните доходи на лицето.
(4) Ветерани от войните и лица с над 90 % намалена трудоспособност, заплащат месечна
такса с намаление в размер 20 % от реалната издръжка по чл. 28, ал. 1.
Чл. 29. (отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., нов с Решение № )
Размерът на таксите за социални услуги местна дейност се определя с тарифа, утвърдена от
Министерския съвет.
Чл. 29а. (нов с Решение № 2 по протокол № 36 от 27.05.2010г.) (1) За нощувка в почивна
база гр. Балчик от служители на общинска администрация и членове на техните семейства се
заплаща цена в размер на 6.00 лв. с ДДС за едно лице.
(2) За нощувка в почивна база гр. Балчик от граждани се заплаща цена в размер на 7.50 лв.
с ДДС за едно лице.
(3) Деца до 3 годишна възраст не заплащат цена за услугата.
Чл. 30. За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в
размер на 15 лв.
Чл. 31. (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Таксите по този раздел се
начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в Общината до
10-то число, а тези по чл. 28 и чл. 29 – до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се
дължат.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Такси за добив на кариерни материали
Чл. 32. (отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
Чл. 33. (отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
Чл. 34. (отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
Чл. 35. (отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
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РАЗДЕЛ ПЕТИ
Такси за технически услуги
Чл. 36. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и
обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата,
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл. 37. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица,
ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 38. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи,
организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл. 39. (изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., изм. с Решение №3 по
Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.) Размерът на таксите за технически услуги
се определя както следва :
Наименование на услугата
1. Изм. с Решение №
Издаване на скици за недвижими
имоти
2. Издаване на скица за проектиране
на обекти на техническата
инфраструктура
3. Изм. с Решение №
Издаване на скица – виза за
проучване и проектиране

Срок за изпълнение

Административна такса

14 дни

Изм. с Решение №
20.00 лв.

14 дни

14 дни

0.20 лв. на метър от улицата
Таксата се заплаща при получаване
на скицата
Изм. с Решение №
20.00 лв.
30.00 лв. на имот в населено място,
за което има изработена
специализирана карта

4. Изм. с Решение №
Презаверяване на скица, от
издаването на която са изтекли 6
месеца
5. Издаване на удостоверение и скица
по Закона за хазарта
6. Изм. с Решение №
Разглеждане и одобрявяне на
инвестиционни проекти, по които се
издава разрешение за строеж

7. Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за строеж

до 5 работни дни

14 дни
Изм. с Решение №
14 дни

7 дни

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

3.00 лв.
за скица – 60.00 лв.
и за удостоверение – 60.00 лв.
По 1.00 лев на кв.м разгърната
застроена
площ /РЗП/ за строежа, а за обекти на
техническата инфраструктура 0.5%
от
строителната стойност на строежа,
но не по-малко от:
За строежи първа категория -500.00
лева
За строежи втора категория 400.00 лева
За строежи трета категория 300 лева
За строежи четвърта категория - 200
лева
Изм. с Решение №
За строежи пета категория 100 лева
Изм. с Решение №
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50.00 лв.
8. Изм. с Решение №
Издаване разрешение за изработване
на подробни устройствени планове
/чл. 124, ал. 3 от ЗУТ/
9. Одобряване и обявяване на проекта
за ПУП /чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ/
10. Изм. с Решение №
Допускане изработването на проекти
за изменение на подробни
устройствени планове
/чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на
ЗУТ/

11. Одобряване и обявяване на
проекта за изменение на ПУП / чл.
134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на
ЗУТ/
12. Издаване на разрешение за
допускане изработването на
комплексен проект за инвестиционна
инициатива
/ чл. 150, ал. 1 на ЗУТ/

Изм. с Решение №
15.00 лв. на имот
30 дни
30 дни

120 лв.
Изм. с Решение №

14 дни

- 35.00 лв. на имот в населено място,
за което няма изработена
специализирана карта, при повече от
един имот – по 10.00 лв., но не
повече от 60 лв.
45 лв.. на имот в населено място, за
което има изработена
специализирана карта.
Изм. с Решение №

30 дни
60.00 лв. на имот
Изм. с Решение №

30 дни

13. Одобряване и издаване на
разрешение за строеж на
комплексен проект за инвестиционна
инициатива /чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ/
30 дни

- 35.00 лв. на имот в населено място,
за което няма изработена
специализирана карта, при повече от
един имот – по 10.00 лв., но не
повече от 60.00 лв.
- 45.00 лв. на имот в населено място,
за което има изработена
специализирана карта.
с 30 % увеличение на цените по т. 6Съгласуване и одобряване на
технически и работни проекти /чл.
145, ал. 1 от ЗУТ/ за строеж, основен
ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения/
чл. 148, ал. 1, чл. 152 от ЗУТ/ и т.10 Издаване на предписание и виза за
изработване на проект за изменение
на ПУП /чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8
от ПР на
ЗУТ/

14. Изм. с Решение №
Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за строеж
без одобряване на инвестиционни
проекти
15. Изм. с Решение №
Презаверяване на разрешение за
строеж, което е изгубило действието
си поради изтичане на срока
16. Изм. с Решение №
Издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми обекти
17. Издаване на скица за поставяне на

7 дни
50.00 лв.

7 дни

10.00 лв.
Отм. с решение №

7 дни
7 дни
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- 30.00 лв. за разрешение
Изм. с Решение №
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преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане, които не са
свързани трайно с терена /в частни
имоти/

18. Изм. с Решение №
Осъществяване на контрол по
строителството при откриване на
строителна площадка и определяне
на строителна линия и ниво на
строежа
19. Проверка за установяване на
съответствието на строежа с
издадените строителни книжа
20. Издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация на
строежи от IV и V категория

- 20.00 лв. за скица на имот в
населено място, за което няма
изработена специализирана карта
- 30.00 лв. за скица на имот в
населено място, за което има
изработена специализирана карта

3 дни

10 лв.

7 дни

30.00 лв.
Изм. с Решение №

7 дни
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1.Строежи IV категория /при
наличие на окончателен доклад от
лицето упражняващо независим
строителен надзор в строителството
- Частни пътища, улици
второстепенната улична мрежа V и
VI клас и съоръжения към тях 150.00
лв./км, но не повече от 3000 лева
- Жилища и смесени сгради със
средно застрояване 250.00 лв.
- Сгради и съоръжения на
общественото обслужване с
разгърната застроена площ от 1000
до 5000 кв.м или с 500.00 лв.
- Производствени сгради с капацитет
от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях 500.00 лв.
- Паркове, градини и озеленени
площи до 1 ха 100.00 лв.
- Реконструкции, преустройства и
основни ремонти и смяна на
предзначението на строежите от тази
категория Съответната цена,
определена за вида на обекта
- Вътрешни преустройства на сгради,
с които не се засяга конструкцията
им 250.00 лв.
2.Строежи V категория /въз основа
на служебна проверка на
обстоятелствата
по чл. 168 от ЗУТ по документацията
и съответствието на строежа с
нормативните изисквания/
-Жилищни и смесени сгради с ниско
както и постройки на допълващото
застрояване и стоп. постройки в
земеделски земи /извън тези от VI
категория/- 100лв.
-Реконструкции, преустройства и
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основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите от
тази категория- съответната цена за
вида на обекта.
-Сгради и съоръжения на
общественото обслужване с
разгърната застроена площ до 300
кв.м- 150лв.; от 300 до 1000 кв.м.350.00 лв.
-Сгради и съоръжения на
общественото
обслужване с разгърната
застроена площ от 300 до 1000 кв.м.300.00 лв.
-Производствени сгради до 10
работни места и
съоръженията към тях-100.00лв.
-Производствени сгради с
капацитет от 10 до 50
работни места и съоръженията към
тях- 300.00лв.
-Строежи от допълващото
застрояване извън тези от
шеста категория- 100.00 лв.
21. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверение за
нанасяне на новоизградени сгради в
действащия кадастрален план по
чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от
ЗУТ
22. Изм. с Решение №
Съгласуване на идеен инвестиционен
проект

23. Издаване на разрешение за
строеж на съгласуван и одобрен
идеен инвестиционен проект
24. Изготвяне на оценка за
съответствие на инвестиционен

Изм. с Решение №
14 дни
10.00 лв.

Изм. с Решение №
14 дни – при
изготвена
оценка от
лицензирана
фирма –
консултант
30 дни – при
изготвена
оценка от ЕСУТ

По 1.00 лев на кв.м разгърната
застроена
площ /РЗП/ на строежа, а за обекти
на техническата инфраструктура
0.5% от
строителната стойност на строежа,
но не по-малко от:
За строежи първа категория
500.00 лева
За строежи втора категория
400.00 лева
За строежи трета категория
300.00 лева
За строежи четвърта категория
200.00 лева
За строежи пета категория
100.00 лева
(Доп. с Решение №3 по Протокол
№19 от 20.12.2012г. в сила от
01.01.2013г., Изм. с Решение №)
За строежи шеста категория
50.00 лева

7 дни

30.00 лв.

30 дни

За строежи трета категория
700.00 лв.
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проект от ЕСУТ

25. Смяна на титуляря в разрешение
за строеж
26. Издаване и заверяване на копие
от разрешение за строеж
27. Изм. с Решение №
Издаване на констативни протоколи
и удостоверения за степен на
завършеност на строежи
28. Изм. с Решение №
Издаване на заповед за учредяване
право на преминаване през чужди
поземлени имоти

За строежи четвърта
категория
500.00 лв.
За строежи пета категория
300.00 лв.
7 дни

10.00лв.

7 дни

2.00 лв.

Обикновена - 14 дни
бърза до 3 дни

10.00 лв.
30.00 лв.

30 дни

определя се по реда на чл. 210 от
ЗУТ /Изготвянето на оценки и
определянето
на размера и изплащането на
обезщетения в изрично предвидените
в закона случаи се извършват по
пазарни цени, определени от
комисия, назначена от кмета на
общината/

29. Изм. с Решение №
Освидетелстване на сгради и
издаване на заповед за премахване
/поправяне или заздравяване/ на
строежи, негодни за използване или
застрашени от самосрутване
Изм. с Решение №
30. Удостоверение за
административен адрес на поземлени
имоти
31.Изм. с Решение №
Издаване на удостоверения, че
обособените дялове или части
отговарят на одобрени за това
инвестиционни проекти за
извършване на доброволна делба
32. Изготвяне на оценки за
обезщетяване
33. Издаване на удостоверение за
търпимост на строеж
34. Изм. с Решение №
Попълване/поправка на кадастрален
план
35. Изм. с Решение №
Удостоверения за идентичност на
урегулиран поземлен имот
36. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверения за факти
и обстоятелства по териториалното и
селищното устройство
37. Отразяване в разписния списък
към кадастралния план на промени в

14 дни

Отм. с решение №

Изм. с Решение №
14 дни
10.00 лв.
Изм. с Решение №
30 дни
10.00 лв.
30 дни

няма

30 дни

100.00 лв.

30 дни

няма
Изм. с Решение №

7 дни
20.00 лв.
7 дни

30.00 лв.

7 дни

няма
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собствеността на недвижими имоти,
настъпили след одобряването му
38. Попълване на приложение от
данъчна декларация за населени
места, за които няма одобрена
кадастрална карта
39. Изготвяне на извадка от
действащ устройствен план

40. Издаване на удостоверение за
вида на конструкцията на
съществуващи сгради
41. Изм. с Решение №
Заверка на копие на документ от
технически архив

В работно време

5.00 лева

14 дни

- 15.00 лв. за имот в населено място,
за който няма изработена
кадастрална карта
- 20.00 лв. за имот в населено място,
за който има изработена кадастрална
карта

7 дни

20 лева

7 дни

42. Издаване на скица на поземлен
имот от специализирана карта върху
магнитен носител

43. Предоставяне на скица-цветно
копие от ПУП /формат А3 или А4/
44. Предоставяне на данни за
регулационни и нивелетни репери
/описание, координати и коти/
45. Изм. с Решение №
Допускане на изменения в одобрен
инвестиционен проект
/чл. 154 от ЗУТ/
46. Издаване на удостоверение за
заварена сграда по смисъла на §21 от
ЗУТ
47. Регистрация на технически
паспорт, съгласно Наредба №
5/28.12.2006 г.
48. Издаване на удостоверение по
чл.151 от ЗУТ
49. Разглеждане на идеен проект от
ОЕС
50.(Нова с решение №3 по Протокол
№19 от 20.12.2012г. в сила от
01.01.2013г.)
Издаване на акт за узаконяване
51.(Нова с Решение №

5 дни

- за заверка на преписи от
документи – 2.00 лв.
- за заверка на копия от планове и
документацията към тях – 6.00 лв.
- до 50 поземлени имота – по 8.00
лв. за всеки имот
- от 50 до 200 поземлени имота –
300.00 лв. + по 3.00 лв. за всеки
поземлен имот над 50
- от 200 до 500 поземлени имота –
750.00 лв. + по 2.00 лв. за всеки
поземлен имот над 200
- от 500 до 1000 поземлени имота –
1100.00 лв. + 1,80 лв. за всеки
поземлен имот над 500
- над 1000 поземлени имота –
2000.00 лв. + 1,50 лв. за всеки
поземлен имот над 1000.
за формат А3 – 14.00 лв.
за формат А4 – 7.00 лв.

5 дни

3.00 лв. на репер

Изм. с решение №
14 дни

30% от първоначалната стойност за
одобряване

14 дни

48 лева.

7 дни

50 лева.

14 дни

30 лева

30 дни

0,50 лева на м2, но не по-малко от
50,00 лева

7 дни след съгласуване и
одобряване на идеен
инвестиционен проект.

100.00 лева

7 дни

50.00 лв.
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Издаване на Заповед за допълване на
Разрешение за строеж, по чл. 154 от
ЗУТ
52.(Нова с Решение №
Издаване на заповед за учредяване на
право на прокарване на отклонения
от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през
чужди имоти
53.(Нова с Решение №
Вписване на сграда (вход) в
регистъра на етажната собственост и
на промени във вписаните данни и
обстоятелства

30 дни

няма

14 дни

няма

II. (изм. с Решение № ) Екология:
Наименование на услугата

1. Издаване на разрешение за
разкопаване на зелени площи,
улични и тротоарни настилки и
вътрешно-квартални
пространства

2. (изм. с Решение №
Издаване на разрешения на
физически и юридически лица за
извозване на битови и
производствeни отпадъци,
строителни и земни маси
3. Издаване на разрешение
отсичане на декоративни дървета
и храсти в частни и общински
имоти.
4. Издаване на разрешение за
премахване, преместване или
окастряне на дълготрайна
дървесна
или храстова растителност за
фирми
5. прехвърля се в раздел ІІ на
глава ІІІ с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №
9. Издаване на Разрешително за
водовземане от води,
включително от язовири и
микроязовири и минерални води
- публична общинска
собственост, както и от находища

Срок за изпълнение

Административна такса

за физически
лица - 7 дни
за експлоатационни дружестваслед получаване на
документ за
внесен депозит

Такса: 30.00 лв.
Депозит:
- за възстановяване на тротоарни
настилки – 41.00 лв./кв.м
- за възстановяване на пътни
настилки44.00 лв./кв.м
- за възстановяване на озеленени
площи24.00 лв./кв.м

14 дни

За строителни отпадъци- 1.60лв.
за куб.м.
За земна маса /почва/- 0.80 лв. за
куб.м.

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона
за водите/
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на минерални води изключителна държавна
собственост, които са
предоставени безвъзмездно за
управление и ползване от
общините
10.Издаване на Разрешително за
ползване на водни обекти публична общинска собственост,
с изключение на разрешителните
по чл. 46, ал.1, т.З от Закона за
водите.
11. За изменение и/или
допълнение на разрешенията за
водоползване и водовземане
12. За продължаване на срока на
разрешенията по т.9 и т. 10.

изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона
за водите/
изм. с Решение №
Срокът за изменение и/или
допълнение е 30 дни
изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона
за водите/

за водоползване в размер на 250
лв.

за водоползване и водовземане в
размер на 130 лв.

такса в размер на 100 лв.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
Такси за административни услуги
Чл. 40. (изм. с Решение № 3 по Протокол № 10 от 26.04.2012 г., изм. с Решение № 4 по
Протокол № 13 от 26.07.2012 г., в сила от 16 август 2012 г.) За извършени административни
услуги се заплащат следните такси:
I. Гражданско състояние и гражданска регистрация
Наименование на услугата

Срок за изпълнение

Административна такса

1. Съставяне на акт за раждане и
издаване на удостоверение
/оригинал/ за новородено дете на
територията на община
Търговище или осиновено с
решение на съда

7 дни (чл.42 от ЗГР)

няма

2. Удостоверение за раждане –
дубликат

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

няма обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

няма

По реда на Семейния кодекс

няма

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
за съставяне на акт за смърт:
Веднага при представянето на
съобщението, не по-късно от 48
ч. след настъпването

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

3. Припознаване на родено
извънбрачно дете
Извършва се и в празнични и
почивни дни
4. Сключване на граждански брак
и съставяне на акт
Извършва се и в празнични и
почивни дни
5. Удостоверение за сключен
граждански брак - дубликат
6. Съставяне на акт за смърт за
починало лице в Община
Търговище и издаване на
препис-извлечение от акт за
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смърт - за първи път
Извършва се и в празнични и
почивни дни
7. Препис - извлечение от акт за
смърт
8. Съставяне на актове за
гражданско състояние на
български граждани, които
имат актове, съставени в
чужбина
9. Удостоверение за наследници
10. Удостоверение за семейно
положение
11. Удостоверение за семейно
положение, съпруг/а и деца
12. Удостоверение за съпруг/а и
родствени връзки
13. Удостоверение за родените от
майката деца
14. Удостоверение за правно
ограничение
15. Удостоверение за
идентичност на лице с различни
имена
16. Удостоверение за вписване в
регистъра на населението
17. Удостоверение за
сключване на брак от български
гражданин в чужбина
18. Удостоверение за снабдяване
на чужд гражданин с документ за
сключване на граждански брак
вРепублика България
19. Удостоверение за постоянен
адрес
20. Удостоверение за настоящ
адрес
21. Удостоверение за промени на
постоянен адрес
22. Удостоверение за промени на
настоящ адрес
23. Удостоверение за липса на
съставен акт за раждане или
смърт

на смъртта
(чл.54, ал.1 от ЗГР)
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

7 работни дни

няма

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

5 работни дни

3.00лв.
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24. Искане за възстановяване и
промяна на име по чл.19а от ЗГР
25. Заверка на документи за
гражданско състояние за
чужбина
26. Издаване на заверен препис
или копие от регистър на
населението
27. Приемане на необходимите
документи
за установяване наличието на
българско гражданство,
изпращане до Министерство
на правосъдието, получаване на
удостоверение за наличие на
българско гражданство и
предоставяне на лицето
28. Издаване на пълни преписи
или заверени фотокопия от
актове за гражданско състояние

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа
обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 6.00 лв.
бърза - 12.00 лв.
експресна - 18.00 лв.
обикновена - 6.00 лв.
бърза - 12.00 лв.
експресна - 18.00 лв.
обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

Изпращане до
Министерство на правосъдието 10 раб. дни от получаването на
необходимите документи

15.00 лв.

обикновена – 5 работни дни
бърза – 3 работни дни
експресна - 24 часа

обикновена - 3.00 лв.
бърза - 6.00 лв.
експресна - 9.00 лв.

II. Общинска собственост и приватизация:
Наименование на услугата
1. Справки по актовите книги.
2. Издаване на дубликати от актове за
общинскасобственост
3. Отписване от актовите книги на
общинските недвижими имоти,
неправилно актувани като такива или
основанието за актуване, на които е
отпаднало.
4. Прекратяване на съсобственост на
недвижими имоти между Община
Търговище и физически или юридически
лица.
5. Доброволна делба на недвижими имоти
между Община Търговище и физически
или юридически лица.
6. Замяна на недвижими имоти частна
общинска собственост с имоти на
физически или юридически лица.
7. Изкупуване на право на собственост от
физически и юридически лица на земя с
учредено право на строеж.
8. Отстъпване на право на строеж върху
общинска земя след проведен търг
9. Учредяване на право на надстрояване и
пристрояване.
10. Учредяване безвъзмездно право на
ползване върху недвижим имот общинска
собственост.
11. Учредяване възмездно право на
ползване върху
недвижим имот общинска собственост.
12. Издирване на отчуждени имоти на

Срок за изпълнение
5 дни

Административна такса
1.00лв. за 1стр.

веднага

2.00 лв.

10 дни

3.00 лв.

до приключване на
преписката

3.00 лв.

до приключване на
преписката

3.00 лв.

до приключване на
преписката

3.00 лв.

до приключване на
преписката

3.00 лв.

до приключване на
преписката

няма

30 дни

3.00 лв.

до приключване на
преписката

3.00 лв.

до приключване на
преписката

няма

10 дни

1.00 лв. за 1стр.
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бивши собственици по тяхно искане.
13. Продажба на недвижими имоти частна
общинска собственост чрез търг или
конкурс.
14. Издаване на заверени копия от
документи
15. Издаване на дубликати от договори за
покупко-продажба на имоти.
16. Отдаване на общински недвижими
имоти на концесия
17.Заверка на молба-декларация за
снабдяване с нотариален акт по
обстоятелствена проверка.
18. Продажба на общински жилища на
настанени в тях наематели.
19. Урегулиране на поземлени имоти
съгласно чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ
20. Издаване на удостоверения за
реституционни претенции и искания по
смисъла на чл. 18 от ЗППДОбП.
21 . Издаване на удостоверение за
изплатен приватизиран имот.
22. Приемане молби-декларации за
картотекиране за настаняване в общинско
жилище по реда на ЗОС
и по НУРУЖНННПОЖ във връзка със
ЗУЖВГМЖСВ.
23. Приемане на документи за включване
в списъка на правоимащите по смисъла на
Закона за
уреждане жилищните въпроси на
граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
24. Издаване на заповед за настаняване в
общинско жилище (общински ателиета и
гаражи) или за промяна на титуляра на
настанителната заповед.
25. (нова с реш. № 6, прот
№ 50 от 30.05.2011г., в сила от
01.06.2011г.) Издаване на удостоверение
за наличие или липса на акт за общинска
собственост
26. (нова с реш. № 6, прот № 50 от
30.05.2011г., в сила от
01.06.2011г.) Издаване на удостоверение,
че имотът е
отписан от актовите книги за имотите –
общинска собственост

до приключване на
преписката

няма

10 дни

1.00 лв. за 1стр.

10 дни

6.00лв.

до приключване на
преписката

няма

14 дни

10.00 лв.

до приключване на
преписката
до приключване на
преписката

3.00 лв.
3.00 лв.

обикновена – 7 дни
бърза – 3 дни

обикновена – 5.00 лв.
бърза – 7.50 лв.

обикновена – 7 дни
бърза – 3 дни
експресна – 24 часа

обикновена – 5.00 лв.
бърза – 7.50 лв.
експресна – 10.00 лв.
1.00 лв.

няма

1.00 лв.

обикновена -7 дни
бърза – 3 дни

5.00 лв.
7.50 лв.

обикновена -7 дни
бърза – 3 дни

5.00 лв.
7.50 лв.
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III. Транспорт и съобщения:
Наименование на услугата
1. Издаване на разрешение за
таксиметров превоз на пътници
2. Издаване на пропуски за
влизане в зоните и улиците,
ограничени за движение на
пътни превозни средства
3. Отм. с Решение № 3 по
протокол № 10 от 26.04.2012г.

Срок за изпълнение
Експресна- 1 ден
Бърза – 3 дни
Обикновена – 7дни

Административна такса
20.00 лв. за 1 бр. автомобил
10.00 лв. за 1 бр. автомобил
4.00 лв. за 1 бр. автомобил

25 дни

10.00 лв. на месец за 1 брой
автомобил.

4. Съгласуване на междинна и
начална спирка на международни
автобусни линии

25 дни

5. Изм. с Решение №
Регистрация на пътни превозни
средства с животинска тяга

3 дни

6. Изм. с Решение №
Издаване на комплект стикери
към разрешение за таксиметрова
дейност
6. Отм. с Решение №

За междина спирка за
една линия - 20.00 лв.
За начална спирка на
една линия - 30.00 лв.
Регистрационен номер 9.16 лв.
Светлоотразители 4.32 лв.
Регистрационен талон 0.10 лв.

Изм. с Решение №
Експресна- 1 ден
Бърза – 3 дни
Обикновена – 7дни

За една година 10.00 лв. за 2 броя
стикера

Срок за изпълнение

Административна такса

30 дни

Изм. с Решение №
20.00 лв.

IV. Земеделие и гори
Наименование на услугата
1. Издаване на заповед на кмета
на Община Търговище съгласно
чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на
земеделски земи, възстановени
на собственици от ползватели без
правно основание).
2. Заверка на анкетна карта на
земеделските производители.
3. Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за
отсичане и изкореняване на
дървета и лозя в
селскостопанските земи
Издаването на разрешението се
извършва само в периода на
вегетация

4. Определяне на размера на
щети по ЗОСИ

3 дни

7 дни

25 дни

Изм. с Решение №
няма
до 5 км - 2.50 лв.
до 10 км - 4.50 лв.
до 15 км - 7.00 лв.
до 20 км - 9.00 лв.
до 25 км - 11.50 лв.
до 30 км - 13.00 лв.
над 30 км - 16.00 лв.
до 5 км - 2.50 лв.
до 10 км - 4.50 лв.
до 15 км - 7.00 лв.
до 20 км - 9.00 лв.
до 25 км - 11.50 лв.
до 30 км - 13.00 лв.
над 30 км - 16.00 лв.

5. Отм. с Решение №
6. отм. с Решение № 3 по
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протокол № 10 от 26.04.2012г.
7. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверение за
собственост на земеделска земя
от емлячен регистър
8. Изм. с Решение №
Издаване на превозен билет за
транспортиране на добита
дървесина извън горските
територии
9. Изм. с Решение №
Маркиране на дървесина, добита
извън горските територии
Маркиране и сортиментиране на
дървесина на корен
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Измерване и кубиране на
дървесина в лежащо състояние
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Маркиране на дървесина в
лежащо състояние
Едра
Средна
Дребна
Дърва
10.Извършване на
обстоятелствена проверка
за проверка за придобиване на
земеделски земи по давност

3 дни

2.00 лв.

4 дни

Изм. с Решение №
1.50 лв. за 1 бр.

30 дни

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр. куб.м.

1.00 лв.
1.20 лв.
1.40 лв.
1.40 лв.

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр.

куб.м.

1.00 лв.
1.20 лв.
1.40 лв.
0.80 лв.

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр. куб.м.

0.60 лв.
0.80 лв.
1.00 лв.
0.80 лв.

7 дни

10.00 лв.

V. (Загл. изм. с Решение №) Търговия
Наименование на услугата
1. Отм. с Решение №
2. Съгласуване на заповед за
работно време на търговските
обекти.
- магазини и туристически
обекти /заведения за хранене и
развлечения/
- Заповед за удължено
работно време на магазини
- Заповед за удължено
работно време на заведения
за хранене и развлечения
3. (отм. с Решение №
4. (отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
5. Категоризация на средства за
подслон, места за настаняване и

Срок за изпълнение

за съгласуване на
заповед за работно време - 3 дни
Изм. с Решение №
за съгласуване на
заповед за удължено работно
време – 15 дни

Срокът на
изготвяне на
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Изм. с Решение №
заявление – 3.00 лв.
Нова приета с Решение №
Заявление за съгласуване на
заповед за удължено работно
време – 5 лв.

Издаване на Удостоверение за
категоризиране на туристически
стр. 22 от 40

заведения за хранене и
развлечения туристически
обекти:
A. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Б. СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И
МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №
9. отм. с Решение №
10.(отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
11. (отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
12. отм. с Решение №
13. Нова, приета с Решение №
Промяна в обстоятелствата
по чл. 169 от Закона за туризма

категорийната
символика е 2
/два/ месеца

обекти: по
Тарифата за таксите, които се
събират по
Закона за туризма, приета с ПМС
№ 220
/ДВ бр.93/2002 г./

По Тарифата за таксите, които се
събират по
Закона за туризма, приета с ПМС
№ 220
/ДВ бр.93/2002 г./

14 дни

VI. Социални дейности
(отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
VII. Други административни услуги
(отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
VIII. Други услуги
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.)
Наименование на услугата

Цена с ДДС в лева

1. Издаване на заверен препис-извлечение от
решения протоколи, заверен препис от заповеди и
др.на 1 стр.
2. Издаване на удостоверение от общ характер

обикновена – 1.00 лв.
бърза – 1.50 лв.
експресна – 2.00 лв.
обикновена – 1.00 лв.
бърза – 1.50 лв.
експресна – 2.00 лв.

3. Копирни услуги на граждани за 1 страница
А4
А3
двустранно А4
двустранно А3
3. Издаване на удостоверение за регистрация на
ръководни органи
на местни поделения на вероизповедания
4. Откриване или преместване на радиоточка с
изграждане на нова
кабелна линия
5. Откриване или преместване на радиоточка при
съществуваща
кабелна инсталация
6. (доп. с Решение № 5 по протокол № 25 от
24.09.2009г.)
За ползване на услугата „кабелно
радиоразпръскване”, на точка, за

0.20 лв.
0.40 лв.
0.40 лв.
0.80 лв.
обикновена – 2.00 лв.
бърза – 3.00 лв.
експресна – 4.00 лв.
3.00 лв. + разходите за
вложените материали по
план сметка
3.00 лв.

6.00 лв.
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година. Лица със зрителни увреждания,
удостоверили това
обстоятелства не заплащат такса.
7. За излъчване на съобщение в кабелното
радиоразпръскване, за
мин.
8. Ползване зали с озвучаване, за кв.м. за час
- без отопление на залата
- с отопление на залата
9. Ползване на зали без озвучаване в т.ч.:
помещения на пенсионерски клубове и
др.помещения общинска собственост,
за кв.м. за час
- без отопление на залата
- с отопление на залата
10. За временно озвучаване в т. ч.
- Озвучаване с мощност до 50 w
- Озвучаване с мощност до 100 w
- Озвучаване с мощност до 200 w
- Озвучаване с мощност до 300 w
- Озвучаване с мощност до 400 w
- Озвучаване с мощност до 500 w - Наем
допълнителен микрофон
- Възпроизвеждане на звукозапис - Звукозапис на
живо, за минута
- Монтаж на смесителни пултове до 12 канала
- Директни предавания чрез РТЦ по РТМ, за
минута
- Транспортни разходи, за километър
За временно озвучаване извън работно време и в
празнични дни се заплаща допълнително
стойността на извънредния труд на ангажирания
персонал
11. Подвижна сцена:
1. монтаж и демонтаж
2. ползване
12. Ползване на електронен вестник:
Първоначална/програмиране/
13. Ползване на спортни обекти
- летен период (01.IV. – 30.IX)
- зимен период (01.X. – 31.III.)
14. За ползване на баня до 30 мин.
- за възрастни
- за ученици

2.00 лв.
0.12 лв.
0.24 лв.

0.10 лв.
0.20 лв.
12.00 лв.
24.00 лв.
48.00 лв.
72.00 лв.
96.00 лв.
120.00 лв.
2.00 лв.
3.00 лв.
0.30 лв.
12.00 лв.
0.15 лв.
0.40 лв.

250.00лв.еднократно
50.00 лв. на денонощие
5.00лв и 2.00лв.за всеки
започнат час
10.00 лв./час
15.00 лв./час
1.50 лв.
1.00 лв.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
Обредни дейности
(Изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.изм. и доп. с Решение №3 по
Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Чл. 41. Цените на услугите определени в Раздел VII се събират от ОМ ”Обредни домове и
зали” – Търговище.
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ТРАУРНИ УСЛУГИ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Наименование на услугата или таксата
Стандартен ковчег
Изкопаване на ново гробно място, заравяне и
оформяне на гроб
Превоз на покойник от дома до гробищен парк
/за града/
Организация на погребението: издирване стар
гроб, попълване на документи, ред на
погребална церемония
Граждански ритуал в зала
Надгробен ритуал
Надгробен знак /кръст или табелка/
Превоз от залата до гроба с платформен
електрокар
Отваряне на стар гроб - изваждане кости,
полагане на покойника, заравяне и оформяне
на гроба
Превоз на покойник в кварталите Въбел, Бряг
и с. Давидово
Вадене кости от стар гроб за преместване и
дезинфекция на същия
12.1 Еднократно почистване на гробно място

до 24 часа

Цена с ДДС
45.00 лв.
Изм. с Решение №
85.00 лв.

незабавно

15.00 лв.

незабавно

20.00 лв.

незабавно
незабавно
незабавно

25.00 лв.
7.00 лв.
7.00 лв.

незабавно

5.00 лв.

до 24 часа

Изм. с Решение №
90.00 лв.

незабавно

25.00 лв.

до 24 часа

60.00 лв.

до 24 часа

10.00 лв.

12.2. (Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 3 месеца

25.00 лв.

12.3. (Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 6 месеца

45.00 лв.

12.4. (Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 1 година

14
15

Запазване на гробно място
(изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от
24.09.2009г.)
Изкопаване на мюсюлмански гроб
Изкопаване на урна за полагане на покойник

16

Комплект дъски за мюсюлманско погребение

13

Срок на
изпълнение
незабавно

.

незабавно
до 24 часа
до 24 часа

75.00 лв.

200,00 лв.
60.00 лв.
15.00 лв.
Изм. с Решение №

незабавно
40.00 лв.

17
18
19

20

Вход гробищен парк за частни траурни
агенции, за едно погребение
Изкопаване на гроб за фамилна гробница и
монтаж на същата
Съхранение на покойник в хладилна камера
За самотни, бездомни, безпризорни, без близки
и роднини, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица се определя еднократна
помощ за погребение в размер до 165.00 лева

незабавно

25.00 лв.

незабавно

130.00 лв.

незабавно

30.00 лв. на денонощие
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(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Избор на гробно място
/при възможност/
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Подготвяне на гробно място:
22.1. почистване на гробно място от дънер и
корени
22.2. почистване от бръшлян, храсти и друга
трайна растителност
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Подравняване на гробно място
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Освежаване на паметник
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
За заравяне в обща яма на абортни плодове,
крайници и др.биологични останки,
доставени от болнични заведения в специални
контейнери
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Фирми работещи в Гробищния парккаменоделци
Нова с Решение №
Изкопаване и полагане на стандартна урна

21

22

23

24

25

26
27

Цената на стандартната
услуга плюс 200 лв.

70.00 лв.
25.00 лв.
10.00 лв.

8.00 лв.
10.00 лева на 1 брой
контейнер
Заплащат еднократно за
година-100.00лв.
платими до 31март на
текущата
25.00 лв.

УСЛУГИ РАДОСТНИ РИТУАЛИ
№ Наименование на услугата или таксата
Срок на изпълнение
1 Сватбен ритуал в зала
до 7 дни
Сватбен ритуал на място, определено от
2
до 7 дни
младоженците
3 Кръщенка в зала
до 7 дни

Цена с ДДС
50.00 лв.
150.00 лв.
20.00 лв.

ТАКСИ
№

1
2
3
4
5

Наименование на таксата
Срок на изпълнение
За ползване на гробни места над 8 години се
заплаща еднократна такса, за следващите 15 незабавно
години
За ползване на гробно място, след изтичане незабавно
сроковете по т. 1, за вечни времена

(Нов с Решение №3 по
Протокол №19 от
20.12.2012 г. в сила от
01.01.2013г.)
Стойност
25.00 лв.
80.00 лв.

За урнов гроб се заплащат таксите по т. 1 и т. 2, незабавно
намалени на половина
За придадени по регулация маломерни гробни
места – съответната част от таксата, определена
за гробно място
(Отм. с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
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6
7
8

(Отм. с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
(Отм. с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
(Отм. с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)

РАЗДЕЛ ОСМИ
Туристическа такса
(отм. с реш. № 6, прот. № 50 от 30.05.2011г.)
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
Такса за притежаване на куче
Чл. 43. (1) За притежаване на куче собственикът с постоянен адрес в общината, заплаща
годишна такса в размер на 10 лв. за града и 5.00лв.за селата.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност .
(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок
от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити
през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки
месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(5) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
ГЛАВА ТРЕТА
Други такси и услуги
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ТАКСА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ
Чл. 44. За събиране и съхранение на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, се събират такси, както следва:
- луминесцентни тръби здрави, в картонена опаковка (индивидуална и обща) – 5.00 лв. / кг.
Бруто тегло;
- луминесцентни тръби здрави, сортирани, без опаковка – 5,30 лв. / кг. нето тегло;
- живачни лампи здрави, натриеви лампи здрави, луминесцентни лампи здрави извън
посочените по-горе, както и други здрави живак съдържащи лампи – 7,20 лв. / кг. нето тегло;
- луминесцентни лампи счупени – 9,50 лв. / кг.
- живачни и натриеви лампи счупени – 12,00 лв. / кг.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Цени по други закони
Цени за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд
(Загл. изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г., изм. с Решение №)
Чл. 45. Отм. с Решение №
Чл.46. Отм. с Решение №
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Чл.47. (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г., изм. с Решение № ) Цени за
издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти.
Цени за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти
№
I

1

2

3

4

5

Мярка

Цена, лв.

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода
горска

кг.

0,09

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг.

0,07

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка
- други
Листа
- мечо грозде
- боровинка червена и черна, лудо биле
- бръшлян, чобанка
- глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода
горска
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
- орех
- други
Стръкове
- блатно кокиче
- горицвет, лазаркиня
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен
исоп, прозориче жълто, шапиче
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга
миризлива, чубрица планинска
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион
червен, мащерка, очанка, риган обикновен
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица,
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача
трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче
червено, пчелник, равнец бял
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче,
змийско мляко, имел бял, комунига жълта,
комунига жълта, мокреш, оман чер,
росопас, теменуга трицветна, хвощ
- други
Цветове
- липа
- божур, иглика
- метличина, паричка, подбел, ралица,
слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други
Плодове

кг.
кг.
кг.

0,02
0,01
0,03

кг.
кг.
кг.

0,08
0,04
0,03

кг.

0,02

кг.
кг.
кг.

0,01
0,01
0,03

кг.
кг.

0,10
0,08

кг.

0,05

кг.

0,04

кг.

0,03

кг.

0,02

кг.

0,01

кг.

0,03

кг.
кг.

0,10
0,05

кг.

0,03

кг.
кг.

0,02
0,01
0,03

Наименование
Билки (в сурово състояние)
Грудки, корени, коренища
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- боровинка червена и черна, хвойна червена
- хвойна сибирска
- кисел трън, къпина, малина
- бъз, глог, конски кестен, киселица
- орех, обикновен кестен
- шипка
- бъзак, трънка
- други
6

7

8

9

10
11

II

1

2

3

Семена
- есенен минзухар
- други
Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
Кори
- мъждрян, ясен
- зърнастец, кисел трън, леска
- върба
- дъб
- бреза
- други
Лишеи, мъхове
- исландски
- боров, дъбов
- други лишеи
- мъхове
Водорасли
Гъби
- смръчкула
- пачи крак
- манатарка
- сиво-жълт пачи крак
- рижийка, челядинка
- масловка
- златист пачи крак
- тръбенка
- други
Генетичен материал за култивирано отглеждане,
включително при лабораторни условия, за създаване
на колекции или за възстановяване на други места в
природата
От защитени лечебни растения
- плодове
- семена
- резници
От лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване
- луковици, грудки, коренища
- плодове
- семена
- резници
От други лечебни растения
- луковици, грудки, коренища от всички

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.

0,15
0,10
0,04
0,02
0,03
0,15
0,01
0,03

кг.
кг.

0,15
0,08

кг.
кг.
кг.

0,15
0,10
0,08

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,20
0,10
0,05
0,03
0,02
0,03

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,10
0,04
0,06
0,08
0,30

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,40
0,28
0,22
0,10
0,06
0,03
0,10
0,10
0,06

100 г.
100 г.
бр.

20,00
50,00
2,00

бр.
100 г.
100 г.
бр.

1,00
5,00
10,00
0,50

бр.

0,10
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видове, с изключение на описаните

4

5
6
7
IIІ
IV
VІ

- лук (всички видове), перуника (всички видове)
- ботурче есенно (есенна циклама)
- плодове
- семена
- резници
Горски репродуктивни материали
- иглолистни шишарки
- семена от иглолистни видове
- необработени изходни материали от
широколистни видове за добив на семена
- семена от дъбове, бук, костилкови,
черупкови видове и други
- части от растения за вкореняване,
размножаване и залесяване
Събиране на охлюви
Събиране на раци
Улов на жаби
Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
Листников фураж (без фуража за подхранване на
дивеча)

Х

Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина иглолистна и широколистна (за техн. цели)
Коледни елхи:
- до 1 м
- до 2 м
- над 2 м
Пръчки
- върбови, лескови и др., сурови
- дрянови клони до 1 м
Камъш, папур и др.

XІ

Пънове от всички дървесни видове

XІІ
XIІІ

Борина от пънове
Смола – балсамова (течна и суха)
Паша в горските пасища за една година
1. за едър рогат добитък
2. за коне, катъри, магарета и мулета
3. за овце
4. за свине
5. за кози или ярета до 3 бр.
6. за кози или ярета до 5 бр
7. за кози или ярета над 5 бр.
Годишна такса за съхраняване на семена в
Семехранилище
Месечна такса за ползване на площи за:
1. временни складове за дървени и растителни материали
2. временни депа за строителни материали – строителни
камъни, декоративно- облицовъчни скали, инертни
материали и други
3. временен престой на животни
Такса за устройване на временен бивак (за едно
денонощие) в земи от общинския горски фонд
Такса за разполагане на временни обекти за

VІІ
VIІІ

IХ

XIV

XV

ХVІ

ХVІІ
ХVІІІ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

бр.

0,20

бр.
100 г.
100 г.
бр.

1,00
2,00
5,00
0,10

кг.
кг.

0,10
1.00

кг.

0,10

кг.

0,15

кг.

0,03

кг.
кг.
кг.
кг.
простр.
куб. м.
простр.
куб. м.
т

0,10
0,30
0,20
0,03

бр.
бр.
бр.

1,80
2,40
3,60

бр.
бр.
кг.
простр.
куб. м.
т
кг.

0,10
0,10
0,05

за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.

1,50
0,80
0,30
2.00
2.00
2,50
6.00

за 1 кг

4.00

дка

10.00

дка

20.00

дка

10.00

за10 м2

0.50

за м2

0.50

0,10
3.00
2.00

0,50
2.00
0,10
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осъществяване на стопанска дейност (за едно
денонощие) в гори и земи от общинския горски фонд

(2) (Нова, приета с решение № ) Цените се заплащат преди издаване на позволителното.
Чл. 48 (1) ( Изм. с Решение № ) За ползване на общинските мери и пасища се заплаща
такса в размер на 1.50 лв./декар.
(2) (Изм. с Решение № ) Приходите от заплатените такси за ползване пасища и мери се
използват за поддържането им.
(3) (Отм. с Решение № )
Чл. 48 „а“ (1) (нов с Решение № 10 по протокол № 55/19.09.2011г.) Размерът на таксата за
промяна на предназначението на земеделска земя – общинска собственост, се определя по
формулата:
Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол., където:
- Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
- СББ е средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни
условия;
- Кплощ е коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
- Кк е коефициентът за категорията на населеното място;
- Кпол. е коефициентът за поливност;
(2) Средният бонитетен бал (СББ) за съответната категория се определя по таблицата:
КАТЕГОРИЯ

СРЕДЕН БОНИТЕТЕН БАЛ

първа категория

95

втора категория
трета категория
четвърта категория
пета категория
шеста категория
седма категория
осма категория
девета категория
десета категория
некатегоризуема земя

85
75
65
55
45
35
25
15
5
2,5

(3) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от вида на обекта и от
размера на земята, необходима за него, както следва:
1. за изграждане на:
а) търговски обекти;
б) производствени обекти;
в) складови обекти;
г) административни обекти;
д) курортни обекти;
е) туристически обекти;
ж) жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи:
НЕОБХОДИМА ПЛОЩ
до 1 дка, включително
над 1 до 5 дка, включително
над 5 до 10 дка, включително
Над 10 дка

КОЕФИЦИЕНТ
2,00
3,00
4,00
5,00

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

стр. 31 от 40

2. за изграждане на:
а) обекти – публична държавна и публична общинска собственост;
б) здравни обекти;
в) обекти на науката, образованието и културата;
г) обекти на енергетиката и транспорта;
д) спортни обекти;
е) обекти със социално предназначение;
ж) обекти за възстановяване и опазване на околната среда;
з) обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
и) обекти на отбраната и националната сигурност;
й) стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция;
к) игрални полета на игрища за голф, независимо от размера на площта, която засяга - 2,00;
3. за обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска
продукция, обекти на хранително-вкусовата промишленост, обекти за съхранение, поддържане и
ремонт на селскостопанска техника и за хидромелиоративна инфраструктура - 1,25;
4. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за
промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да
строи в чужд имот, коефициентът за площ се определя на база сумата от площите на всички
имоти, независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(4) Коефициентът за категорията на населеното място се определя:
а) в зависимост от групата по категория на населеното място, определена със Заповедта по
чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и
от вида на обекта, по следната таблица:
Групи по категория на
населеното място
За земи в землищата на
населени места от ІІ и ІІІ
категория
За земи в землищата на
населени места от ІV и V
категория
За земи в землищата на
населени места от VІ, VІІ и
VІІІ категория

Изм. с Решение №
Вид на обекта по ал. 3 на чл. 48а от Наредбата
Изм. с Решение №
По точка 1
по точка 2 и 3
13,00

1,20

9,00

0,80

6,00

0,50

б) за линейни обекти: 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни: 1,00
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Чл. 49. За общински мероприятия се определят цени на услуги както следва:
I. ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ
(изм. и доп. с Решение №.4, протокол №14 от 30.10.08 г.;)
(изм. и доп. с Решение № 5 по протокол № 53 от 28.07.2011г)
№
1
2

Наименование на услугата
Тенис на маса
Компютри

за 1 час на 1 човек
за 1 час на 1 човек

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

Цена, лв.
2.00 лв.
0.60 лв.
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3
4
4.1.
5
5.1.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

Музикални състави
Детска вокална група
Индивидуални изпълнители
Детска фолклорна група
(нова с Решение 2 по пр. 33/26.03.2010г.,
в
сила
от
01.04.2010г.)
Индивидуални изпълнители
Школа по естрадно пеене
Модерни танци
Спортни танци
Младежка шоу формация
Клуб “Батик”
Брейк формация
Балетна формация
Индивидуални
занимания
пиано,
барабани, китара и др.
Хата йога
Национален
конкурс
за
млади
изпълнители на популярна песен, вноска
за участие:
индивидуални изпълнители
вокални групи (триа, квартети и др.)
Концерт с вход
Ползване на зала:
Концертна зала /с отопление/
Концертна зала /без отопление/
Камерна зала /с отопление/
Камерна зала /без отопление/
Народни танци
1. Народни танци за възрастни
1.1. Цена за 1 човек за 1 бр. занятие

вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
Цена за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек

10.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.

Вноска за 1месец на 1 човек

15.00 лв.

вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек
вноска за 1 месец на 1 човек

15.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.

вноска за 1 час

0.70 лв.

вноска за 1 месец на 1 човек

15.00 лв.

на участник
15.00 лв.
10.00 лв.
2.00 лв.
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час

100.00 лв.
80.00 лв.
50.00 лв.
40.00 лв.

Цена за 1 месец за 1 човек

10.00 лв.
3,00 лв.

Клуб „Моделизми”
19

(нова с Решение № 3 по протокол № 10 Цена за 1 месец за 1 човек
от 26.04.2012г.)

15.00 лв.

II. БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР СТЪПОВ”
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.)
№ Наименование на услугата
1

2

3

Изработване на писмена тематична библиографска справка
1. По електронен път
2. За преглеждане на източници де-визу
списания, за годишно течение
вестници, за годишно течение
Копирни услуги за една страница
1. Формат А4
2. Формат А3
Възстановяване на разходи за:
1. Предупредително писмо с обратна разписка
2. Документи, поръчвани и ползвани по междубиблиотечно заемане

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
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Цена, лв.
Заплаща се разпечатката
1.00 лв.
2.00 лв.
0.10 лв.
0.20 лв.
0.50 + пощенски разходи
авансово заплащане на
пощенски разходи
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4

Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от читатели
библиотечни документи

5

Продажба на библиотечни документи, отчислени от фондовете на
библиотеката, или предоставени по договор за продажба

6

Използване на залите за небиблиотечни прояви за 1 час:
конферентна зала –
Ползване на озвучаване, мултимедия, пиано – за всяко по
Зала фоайе
Ползване на озвучаване, мултимедия, пиано – за всяко по

7
8

Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.
Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.

9

Услуги в Информационен център
1. Специализирана справка от Интернет
2. Работа с компютър
Самостоятелен набор на текст и др.
До 1 час
До 30 мин
3. Компютърна разпечатка на информация получена в библиотеката
формат А4
Черно-бяла
Цветна с текст и снимка/илюстрация
4. Сканиране на текст, снимка или илюстрация и обработка на текст
от библиотечен документ
5. Търсене във външни БД, на 1 час

10

Извършване на презапис на част от музикално произведение, фонд на
библиотеката
От/на фонокасета, CD
Изготвяне на компилация от различни библиотечни единици – на
мелодия по

11

ГЛОБИ:
1. При закъснение за връщане на един библиотечен документ до 1
година, за всеки месец закъснение се заплаща глоба по 0.50 лв. на
месец.
2. При закъснение за връщане на един библиотечен документ, зает с
депозит, повече от 2 календарни месеца, депозита се задържа 100 %.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки понеделник – Ден без глоби закъснели
читатели, заели библиотечни документи без депозит, могат да ги
върнат в този ден без да бъдат
глобявани

По Наредбата за запазване на
библиотечните фондове
или възстановяване с
идентичен по форма
библиотечен документ по
препоръка на библиотекаря
По съставен експертен
протокол и договаряне

30.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
2.00 лв. + разпечатка
1.00 лв.
0.50 лв.
0.30 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
1.00 лв. + разпечатка

1.00 лв.
1.00 лв.

III. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., изм. с Решение № )
№
1.

Наименование на услугата
Посещение в експозиция, образователни екскурзии в кв. Вароша и на
територията на град Търговище
1.1. Индивидуални посетители (ученици, студенти, пенсионери)
1.2. Организирани групи (ученици, студенти, пенсионери)
1.3. Възрастни – индивидуално посещение

Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на Община Търговище

Цена, лв.
2.00 лв.
1.00 лв.
3.00 лв.
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1.4. Възрастни – групово посещение (10 и повече лица)
1.5. Семеен билет
1.6. Пакетен билет, включващ посещение на повече от 1 музеен обект:
1.6.1. възрастни
1.6.2. ученици, студенти, пенсионери
1.6.3. хора с увреждания
1.6.4. Семеен билет
1.7. Посещение на всички музейни обекти (4 бр.), с награда
1.8. Деца до 6 години
1.9. Всеки последен четвъртък на месеца
1.10. Хора с трайни увреждания
1.11. Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

1.12. На национални и официални празници, Нощта на музеите и
29 януари – Освобождението на гр.Търговище
Посещение на образователни програми, музейни ателиета и
работилници
2.1. организирани групи
2.2. индивидуално
Беседи
3.1. на български език
3.2. на чужд език
Заснимане в експозициите
4.1. любителско видеозаснимане
4.2. любителско фотозаснимане
4.3. професионално заснимане – за час
Заснимане на експонати
5.1. видео – на експонат
5.2. фото – на кадър
Прожекция на видеофилми:
6.1. организирани групи
6.2. индивидуални посетители
Научна справка или експертиза за една тема или обект
7.1. от български източници
7.2. от чужди източници
7.3. текуща библиографска справка от български историци
7.4. текуща библиографска справка от чужди източници
7.5. за група обекти
Тематични беседи и лекции за групи /не по-малко от 10 човека/ извън
музея по заявки
8.1. учащи и пенсионери
8.2. възрастни
Еднократно ползване на музейна зала – за 1 час
Извънредно отваряне на обект на РИМ-Търговище
Организиране на ритуали в музейни обекти
Ползване на книги в читалня
12.1. ученици
12.2. възрастни
Копирни услуги
13.1. една страница – формат А4
- формат А3
13.2. двустранно – формат А4
- формат А3
13.3. документи от фонда – право на заснимане
13.4. за изнасяне на оригинални материали за копиране с придружител
извън музея, за страница
Предоставяне на музейни материали за заснимане на филми или
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2.00 лв.
5.00 лв.
4.00 лв.
3.00 лв.
безплатно
7.00 лв.
5.00 лв.
Безплатно
Безплатно
Безплатно
2.00 лв. на посетител
безплатно
1.00 лв
2.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
5.00 лв.
100.00 лв.
15.00 лв.
5.00 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
20.00 лв.
40.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
80.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв. на обект
150 лв.
безплатно
1,00 лв.
0,10 лв.
0.20 лв.
0,20 лв.
0.40 лв.
2,00 лв.
2.00 лв.
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15.

16.

17.

18.

документални предавания, за час
Издаване на становище за наличие или липса на археологически
недвижими културни ценности. Инвеститорът поема и разходите
съобразно НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания
За извършване на експертна справка вкл. справка за наличието на
документи и движими културни ценности в основния, обменния и
научноспомагателния фонд на музея, както и в научния архив:
16.1. за устна справка;
16.2. за писмена справка
За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от
основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
17.1. за първа страница
17.2. за всяка следваща страница
За извършване на писмена справка в Автоматизираната
информационна система "Археологическа карта на България":
18.1. за един археологически обект
18.2. за определена територия, в която не са установени археологически
обекти
18.3. за копие на регистрационна карта на археологически обект

100.00 лв.

80.00 лв.

7.00 лв.
5.00 лв. за всяка
страница.

5.00 лв.
2.50 лв.

10.00 лв.
30.00 лв.
7.00 лв.

19.

20
21.
22.

23.

За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи
като културни ценности:
19.1. за една движима културна ценност
19.2. за група от движими културни ценности със сходни характеристики,
включително монети и монетовидни предмети
19.3. за колекция от движими културни ценности
За предоставяне на писмена информация относно недвижими
културни ценности на територията на Търговищка област
За издаване на удостоверение, че дадена сграда е недвижима културна
ценност
За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна
ценност със заверка и заверка на техническа документация, копирана
извън музея
За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна
ценност със заверка и заверка на техническа документация, копирана
извън музея от собственици.

15.00 лв.
50.00 лв.
100.00 лв.
10 лв. за всяка
страница.
10.00 лв. на обект
5.00 лв. на страница
3.00 лв. на страница

IV. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.)
№ Наименование на услугата
1

Входен билет
- ученици, студенти, пенсионери
- посетители
- деца до 6 години
- хора с увреждания
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Цена, лв.
0.50 лв.
1.00 лв.
Безплатно
Безплатно
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№

V. ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Наименование на услугата
Билет за концерт
- ученици и пенсионери
- граждани
Откупка за концерт
- цял концерт
- участие в концерт
- външна проява, дефиле (анимация)

Цена, лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
400.00 лв.
250.00 лв.
200.00 лв.

VI. ПФА “МИЗИЯ”
№ Наименование на услугата
Билет за концерт
1
- ученици и пенсионери
- граждани
Откупка на концерт
- самостоятелен концерт-спектакъл
2
- участие в концерт с целия състав
- камерен спектакъл

Цена, лв.
1.00 лв.
3.00 лв.
600.00 лв.
400.00 лв.
300.00 лв.

VII. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГИ
(изм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.)
№
1
2

3

Наименование на услугата
Зона за платено паркиране – на автомобил за час.
Временни паркинги за панаири, пазари, тържища и
други за автомобил на 1 час
Паркинги градска зона – денонощни, охраняеми
а) на открито
Лек автомобил
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа
Автобус до 22 места
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа
Автобус над 22 места
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа
Товарен автомобил до 4 т.
до 1 час
до 12 часа
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Цена, лв.
1.00 лв.
1.20 лв.

1.00 лв.
2.50 лв.
3.50 лв.
1.50 лв.
3.00 лв.
4.50 лв.
2.00 лв.
3.00 лв.
4.50 лв.
2.00 лв.
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до 24 часа

4.00 лв.
6.00 лв

б) на закрито
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

1.50 лв.
3.00 лв.
4.00 лв.

Автобус до 22 места
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

2.00 лв.
3.50 лв.
5.00 лв.

Автобус над 22 места
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

2.50 лв.
3.50 лв.
5.00 лв.

Товарен автомобил до 4 т.
до 1 час
до 12 часа
до 24 часа

2.50 лв.
4.00 лв.
6.00 лв.

Такси за ползване на паркинги, предплатени за
месец

4.

За лек автомобил
За автобус
За товарни автомобили до 4 тона

25.00 лв.
42.00 лв.
48.00 лв.

За товарни автомобили над 4 т. таксите са в удвоен
размер на посочените по-горе цени
5

Предплатени за месец парко места за леки
автомобили, извън Зони за платено паркиране

25.00 лв.

VIII. УСЛУГИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(отм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.)
ІХ. ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
(нова с Решение № 4 по протокол № 14 от 30.10.08 г.)
№
1
2
3
4

Наименование на услугата
Живопис
Компютърна графика
Архитектура
Приложно изкуство

Цена, лв.
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
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10.00 лв.
2.00 лв.
10.00 лв.
2.00 лв.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Детски
танцов
ансамбъл
«Търговище»
Детски представителен хор
«Бончо Бончев»
Детско-юношеска театрална група
Клуб «Художествено слово и
журналистика»
Клуб «Аз и светът около мен»
Клуб “Баскетбол”
Клуб „Спортна гимнастика”
Клуб „Тенис на корт”
(Нова с Решение № 5 по протокол
№
25
от
24.09.2009г.)
Клуб „Тенис на маса”
(Нова с Решение № 5 по протокол
№
25
от
24.09.2009г.)
Приложна лингвистика

цена за 1 месец на 1 човек

3.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек

2.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек

3.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек

2.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек
цена за 1 месец на 1 човек

2.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек

2.00 лв.

цена за 1 месец на 1 човек

10.00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1 По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният
ползвател не може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични
услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а) добавката за чужда помощ на лица с увреждания и с намалена работоспособност над 90
на сто с определена чужда помощ;
б) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като
възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията
за социални грижи и формите за социално обслужване;
д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на
Министерския съвет
4. „Семейство” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование,
но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени,
заварени, с изключение на сключилите брак.)
5. (Нова- Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.) "Храм
или молитвен дом" е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и
религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и
разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.
6. (Нова-Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г.)
"Манастир" като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на
монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се
посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание,
молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на
общината или определени от него лица.
§ 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се
завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 4 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и
влиза в сила 7 дни след приемането й от Общински съвет – Търговище.
§ 5 С приемането на тази наредба се отменят приетите до момента от Общински съвет –
Търговище такси и цени за услуги.
§ 6 (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г.) Общинският съвет определя
такса за битови отпадъци в сроковете предвидени в ЗМДТ за съответната година.
§ 7 Настоящата наредба отменя досега действащата Наредба за администриране на
местните такси и цени на услуги приета с Решение № 2 по Протокол № 44 от 27.02.2003 г. на
Общински съвет – Търговище.
Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2
по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влиза в сила от 07.05.2008г.
Изменена с Решение № 4 по Протокол № 14 от 30.10.2008 г.; Изменена с Решение № 5 по
Протокол № 18 от 22.01.2009 г.; Изменена с Решение № 5 по Протокол № 25 от 24.09.2009 г.;
Изменена с Решение № 4 по Протокол № 26 от 29.10.2009 г.; Изменена с Решение № 4 по
Протокол № 28 от 22.12.2009 г.; Допълнена с Решение № 2 по Протокол № 33 от 26.03.2010г.;
Изменена с Решение № 5 по Протокол № 42 от 30.09.2010 г.; Изменена с Решение № 6 и № 24 по
Протокол № 50 от 30.05.2011г.; Изменена и допълнена с Решение № 5 по протокол № 53 от
28.07.2011г; Допълнена с Решение № 10 по протокол № 55 от 19.09.2011г; Изменена с Решение
№ 4, прот. № 4/22.12.2011г., Изменена с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.,
Изменена с Решение № 6 по протокол 11 от 31.05.2012г., изм. с Решение № 4 по Протокол № 13
от 26.07.2012 г., Изменена и допълнена с Решение № 4 по протокол № 14 от 30.08.2012г., влиза в
сила от 17.09.2012г. Изменена и допълнена с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в
сила от 01.01.2013г. Изменена и допълнена с Решение № 5 по протокол № 32 от 18.12.2013г., в
сила от 01.01.2014г. Изменена и допълнена с Решение № … по Протокол № …..
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