
 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

(приета с приета с Решение № 236, взето с Протокол № 29 от 19.12.2013 год. от заседание на ОбС 

Калояново, изменена и допълнена с Решение № 307, взето с Протокол № 37 от 28.08.2014 год. от 

ОбС Калояново, изменена и допълнена с Решение № 344, взето с Протокол № 43 от 29.01.2015 г., 

изменена и допълнена с Решение № 355, взето с Протокол № 45 от 26.03.2015 г., изменена и 

допълнена с Решение № 90, взето с Протокол № 12 от 25.08.2016 год., изменена и допълнена с 

Решение № 180, взето с Протокол № 24 от 25.05.2017 год. от Общински съвет Калояново) 

 

 

§ 1. В Глава Втора. Местни Такси, Раздел I. Такса битови отпадъци, в чл.18, ал.5 думите „до 31 

декември на предходната година" се заменят с до „31 октомври на предходната година" 

 

§ 2. В Глава Втора. Местни Такси, Раздел I. Такса битови отпадъци, в чл.19: 

1. В алинея 1 думите „от 1 март" се заличават; 

2. В алинея 2 думите „от 1 март" се заличават. 

§ 3. В Глава Втора. Местни Такси, Раздел I. Такса битови отпадъци, в чл.20, алинея 5 се изменя 

така: 

„(5) Такса не се събира за имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно 

задълженото лице е подало декларация Приложение №2 за юридически лица или Приложение 

№3 за физическите лица към настоящата Наредба в Информационния център на община 

Калояново до 31 октомври на предходната година, подписана от всички данъчно задължени 

лица за имота." 

§ 4. В Глава Втора. Местни Такси, Раздел IV. Такси за технически услуги, чл.38 се изменя така: 

1. За издаване на скица 15 лв. 

2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 

застрояване - виза 

30 лв. 

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са 

изтекли 6 месеца, както и на виза с указан начин на 

застрояване 

5 лв. 

4. За   издаване   на   удостоверения   за   факти   и  30 лв. 

„чл.35 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 



 обстоятелства по устройство на територията  

5. За заверяване на преписи от документи и на копие от 

планове и на документация от тях /А4/ 

2 лв./стр. + 0,40 лв. за всяка 

следваща стр. 

6. За издаване на разрешение за поставяне на временни 

съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други 

и одобряване на схема по чл.56 ЗУТ 

25 лв. 

7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях 

50 лв. 

8. За презаверяване на строително разрешение 50%       от одобрения 

инвестиционен проект 

 

 

§ 5. В Глава Втора. Местни Такси, Раздел V. Такси за административни услуги, в чл. 38: 

1. В ал.1 точка 8 се отменя; 

2. В ал.1 точка 9 се отменя; 

3. Алинея 1 се изменя така: 

4.  Алинея 2 се изменя така: "(2) За издаване на удостоверения и копия от дан.декларации от 

"Звено приходи" се заплащат следните такси: 
 

1. За издаване на удостоверение за данъчна оценка -до 5 

дни - до 3 дни - до24 часа 

5 лв.-7,50 лв.-10 лв. 

2. За издаване на удостоверение за декларирани 5 лв. 

 Обикновена/бърза/експресна 

1. За издаване на удостоверение за наследници 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

3. За издаване на удостоверение, че не е съставян акт за 

раждане или акт за смърт 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

4. За издаване на удостоверение на дубликат на 

удостоверение за раждане или за граждански брак, както 

и повторно издаване на препис-извлечение на акт за 

смърт 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

7. За адресна регистрация и/или издаване на 

удостоверения за постоянен или настоящ адрес 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

10. За легализация на документи по гражданско състояние 

за чужбина 

8 лв./12 лв./16 лв. 

11. За всички други удостоверения по искане на граждани 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

12. За преписи от документи 4 лв./6 лв./8 лв. 

"(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 



 данни  

3. За издаване на удостоверение за липса и наличие на 

задължения 

5 лв. 

4. За издаване на удостоверение за платен данък 3 лв. 

5. За копие на ДД по чл.14, 17 и 54 от ЗМДТ 5 лв. 

 

 

§ 5 .  В  Глава Трета. Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни 

от общината на физически и юридически лица, в чл.49 в табличната част озаглавена като раздел 

„I. За други административни услуги, извън посочените в Раздел V", т.1 се отменя. 
 

§ 6 .  В  Глава Трета. Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни 

от общината на физически и юридически лица, в чл.49 в табличната част озаглавена като раздел 

„II. За други административни услуги, извън посочените в Раздел V": 

1.  Точка 8 се отменя. 

2. Точка 9 се отменя. 
 

 

§ 7 .  В Глава Трета. Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от 

общината на физически и юридически лица, в чл.49 в табличната част озаглавена като раздел „II. 

За други административни услуги, извън посочените в Раздел V", в т.12 преди думите „куб.м." се 

добавя думата „плътен". 

Към чл.35 Технически услуги Цена 

1. За издаване на скица 15 лв. 

2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 

застрояване - виза 

30 лв. 

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са 

изтекли 6 месеца, както и на виза с указан начин на 

застрояване 

5 лв. 

4. За   издаване   на   удостоверения   за   факти и 

обстоятелства по устройство на територията 

30 лв. 

5. За заверяване на преписи от документи и на копие 2 лв./стр. + 0,40 лв. 

 от планове и на документация от тях /А4/ за всяка следваща стр. 

6. За издаване на разрешение за поставяне на временни 

съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други 

и одобряване на схема по чл.56 ЗУТ 

25 лв. 

7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях 

50 лв. 

8. За презаверяване на строително разрешение 50% от одобрения 

инвестиционен 

проект 

§ 8. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна 

част НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Калояново, 

към чл.35. Технически услуги се изменя така: __________________________________________ 



 

 

§ 9. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна 

част НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Калояново, 

към чл.38 „Такси за административни услуги", ал.1 „За извършени услуги по граждански 

състояние - 3 дни": 

1. Точка 8 се отменя; 

2. Точка 9 се отменя. 
 

§ 10. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна 

част НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Калояново, 

 

§ 11. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна 

част НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Калояново, 

Към чл.38 Такси за административни услуги  

Ал.1 За извършени услуги по граждански 

състояние - 3 дни 

 

 Обикновена/бърза/експресна 

1. За издаване на удостоверение за наследници 5 лв./7,50 лв./10 лв. 

2. За издаване на удостоверение за идентичност 

на имена 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

3. За издаване на удостоверение, че не е съставян 

акт за раждане или акт за смърт 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

4. За издаване на удостоверение на дубликат на 

удостоверение за раждане или за граждански 

брак, както и повторно издаване на 

препис-извлечение на акт за смърт 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно 

положение 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

6. За издаване на удостоверение за родствени 

връзки 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

7. За адресна регистрация и/или издаване на 

удостоверения за постоянен или настоящ адрес 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

10. За легализация на документи по гражданско 

състояние за чужбина 

8 лв./12 лв./16 лв. 

11. За всички други удостоверения по искане на 

граждани 

5 лв./7,50 лв./10 лв. 

12. За преписи от документи 4 лв./6 лв./8 лв. 

към чл.38 „Такси за административни услуги", ал.1 „За извършени услуги по гражданско 

състояние - 3 дни" се изменя така: 



към чл.38 „Такси за административни услуги", ал.2 „За издаване на удостоверения и копия от 

дан.декларация от „Звено приходи" се заплащат следните такси" се изменя 

така: 

 _________________________________________________________________________________  

Към чл.38    Такси за административни услуги ______________________________________  
 

Ал.2 За издаване на удостоверения и копия от 

дан.декларация от „Звено приходи" се 

заплащат следните такси 

 

1. За издаване на удостоверение за данъчна 

оценка - до 5 дни - до 3 дни - до24 часа 

5 лв.-7,50 лв.-10 лв. 

2. За издаване на удостоверение за декларирани 

данни 

5 лв. 

3. За издаване на удостоверение за липса и 

наличие на задължения 

5 лв. 

4. За издаване на удостоверение за платен данък 3 лв. 

5. За копие на ДД по чл.14, 17 и 54 от ЗМДТ 5 лв. 

 

 

§ 12. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново, към чл.49, I „ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ", Точка 1 се отменя. 
 

§ 13. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново, към чл.49, II „ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ": 

1. Точка 8 се отменя; 

2. Точка 9 се отменя. 
 

§ 14. В Приложение № 1 „Списък на услугите и цените за тях в община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново, в чл.49, II „ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ", в т.12 преди думите 

„куб.м." се добавя думата „плътен". 
 

§ 15. В Приложение № 2 „Декларация по чл.20 ал.5 от Наредбата за управлението на отпадъците, 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново, думите „до 31.12 на предходната година" се заменят с „до 31.10 на 

предходната година". 
 

§ 16. В Приложение № 3 „Декларация по чл.20 ал.5 от Наредбата за управлението на отпадъците, 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Калояново, думите „до 31.12 на предходната година" се заменят с „до 31.10 на 

предходната година". 



§ 17. В Приложение № 4 „Декларация по чл.18 ал.5 от Наредбата за управлението на отпадъците, 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Калояново", неразделна част 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Калояново, думите „до 31.12 на предходната година" се заменят с „до 

31.10 на предходната година". 
 

 

§ 18. Създава се нов параграф в Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и 

допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Калояново, отразяващ настоящото изменение. 
 

§ 19. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница 

на Община Калояново. 

I. Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Калояново е приета на заседание на Общински съвет - Калояново с Решение № 82, взето с 

Протокол № 10/25.06.2020 г. 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Калояново след      

влизане в сила на решението, с което е приета. 

III. Възлага на Кмета на Община Калояново, изпълнението на това решение. 


