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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ПРИ ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Иван Милков Антонов –Кмет на Община Раковски  
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Предлагам следните мотиви относно актуализиране на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски, приета с Решение № 85, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г. на редовно 
заседание на ОбС, както следва: 

1. Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба е предоставяните 
от община Раковски административни услуги да отговарят на приетите 
Правила за организацията и дейността по поддържане на Списъка с 
унифицираните наименования на административните услуги, приети от 
Министерски съвет и извършени анализи от Общинска администрация през 
текущата година; 

2. Целта на тази промяна е да се актуализират разпоредбите в местната наредба, 
така че да съответстват на Правилата за организацията и дейността по 
поддържане на Списъка с унифицираните наименования на 
административните услуги; 

3. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства; 
4. Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба се очаква 

предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица 
да става по по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и  повишаване 
приходите  в бюджета на общината; 

5. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз. 
 

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът за нова наредба е публикуван в 
официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg на 
06.12.2011г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги 
на гражданите на същата дата, като по този начин е дадена възмоност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона 
за нормативните актове, с чл. 77 от АПК,   Писмо № 02.19-14/18.08.2011г. на 
Министерски съвет и извършени анализи от общинска администрация – Раковски 
през текущата година 

  
 
 



 предлагам Общински съвет – Раковски да вземе следното  
 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ 
  
І. Общински съвет – Раковски  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 85, взето с 
Протокол № 9/27.05.2008 г. на редовно заседание на ОбС, както следва: 
 

1. Изменя Чл. 14а, ал. 1, която придобива следния вид: „Освобождават се от такса 
битови отпадъци (включващата 3-те компонента на таската, а именно – услугите по 
събиране и транспортиране на ТБО, обезвреждането им в депа или други съоръжения, 
както и поддъжането на чистотата на териториите за обществено ползване) 
молитвените домове и манастирите и с 50% от такса битови отпадъци (включващата 
3-те компонента на таската, а именно – услугите по събиране и транспортиране на ТБО, 
обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и поддъжането на чистотата 
на териториите за обществено ползване) недвижимите имоти към молитвените 
домове и манастирите, намиращи се на територията на община Раковски”.   

2.  Изменя Чл. 14а, ал. 4, която придобива следния вид :  
„“Освобождават се с 50% от такса битови отпадъци (включващата 3-те компонента на 
таската, а именно – услугите по събиране и транспортиране на ТБО, обезвреждането им 
в депа или други съоръжения, както и поддъжането на чистотата на териториите за 
обществено ползване) учебните и детските заведения, намиращи се на територията на 
община Раковски”. 

3. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 1, която придобива следният вид: „При ползване на пълен 
месец – 40,00 лв.”; 

4. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 2.1. която придобива следният вид: 
„задължителна месечна такса – 15,00 лева.”; 

5. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 2.2., която придобива следният вид: „такса за 
присъствие за един ден 1,25 лв., но не  повече от общо 40,00 лева на месец.” 

6. Отменя чл.21, ал.7, т.8.; 
7. Създава нова ал. 7а, към чл. 21, а именно: „При отсъствие на детето за не-по – малко 

от 30(тридесет) календарни дни, след представен от родителите медицински 
документ, таксата се заплаща както следва:  
1. За първия календарен месец – по реда на чл. 21, ал. 1, т.2;  
2. За последният започнат календарен месец – по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 2.2.” 

 
8. Отменя  Чл. 35, създава чл. 35а, а именно: „Размерът на таксите за технически 

услуги се определя както следва:”  
I. Административно-технически услуги 
Устройство на територията 
1. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план  /Закон за 
устройство на територията - чл. 124 и чл. 134/ - 20 лв.  
 
2. Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план / Закон за 
устройство на територията - чл. 129/ 
    2.1. В населено място или за урегулирани ПИ – 70лв. на УПИ  

2.2. Извън населено място 
     2.2.1. До 2 дка – 250 лв.  
     2.2.2. Над 2 дка - 250 лв.  +30лв. на дка, но не повече от 3000 лв. 
     2.2.3. За Парцеларен план – 50лв. на част 

3. Издаване на виза за проектиране /Закон за устройство на територията - чл. 140/ 
 -10 лв. 
4. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, 
находящи се в границите на урбанизираните територии /Правилник за прилагането 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13 ал. 5 и ал. 6/- 
30,00 лв. 



5. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на 
специално ползване на пътища  /Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 7/- 
150 лв на км.л. но не повече от 3000лв. 
6. Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените 
разстояния до имотните граници / Закон за устройство на територията - чл. 51/ – 
30лв. 
7. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /Наредба № 6 от 22 
май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България - чл.  5 ал. 
3/ 30 лв. 
8. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория / Закон за 
устройство на територията - чл. 177/ 
              8.1. Четвърта категория: 

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и 
съоръженията към тях - 200лв/км, но не повече от 2500лв. 

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с 
капацитет от 100 до 200 места за посетители - 500лв. 

в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и 
съоръженията към тях - 400лв. 

г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 300лв. 
д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението 

на строежите от тази категория - 300лв. 
е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с 

които не се засяга конструкцията им - 300лв. 
ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 

изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване - 300лв. 
8.2. Пета категория: 
а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и 

съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или 
с капацитет до 100 места за посетители - 100лв. За жилищни сгради и/или допълващо 
застрояване -300лв. За смесени и търговски обекти 

б) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията 
към тях - 300лв. 

в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория -
100лв. 

г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението 
на строежите от тази категория - 100лв. 

д) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване - 200лв 

8.3. Шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147. – 50лв. 
9. Съгасуване на идеен инвестиционен проект /Закон за устройство на територията - чл. 
141, ал. 1/ 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически 
инвестиционен проект:  
10. Разглеждане и одобравяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава 
разрешение за строеж /Закон за устройство на територията - чл. 142/ 
 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически 
инвестиционен проект. 
11. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на 
разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински 
експертен съвет /Закон за устройство на територията - чл. 148 ал. 2/ 



       11.1.   За жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със 
смяна на конструктивната система/ лв.на кв.м. за бруто застроена площ –                   
1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 50 лв. и не повече от 2500 лв.  

11.2. За не жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със 
смяна на конструктивната система/ лв. на кв.м. за бруто застроена площ – 1,50 
лв./кв.м., но не по-малко от 50 лв. и не повече от 4500 лв. 

11.3. За допълване на идеен инвестиционен проект до техническа или работна 
фаза – 60% от таксите по 11.1 или 11.2 

         11.4. За площни обекти 0,30 лв./м.кв. , но не повече от 4000 лв. 
         11.5. За обекти на техническа инфраструктураи съоръжения – не по-малко от 100 
лв. и 0,5 лв.на/куб.м. за силози, цистерни и др. , но не повече от 4000 лв. 
12. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект /Закон 
за устройство на територията - чл. 154 / 
         50%  от таксите за съгласуване на ТП и/или РП 
13. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми/ Закон 
за устройство на територията - чл. 131 / -20,00 лв. 
14. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоусрояване и обекти на 
техическата инфраструктура /Закон за устройство на територията - чл.142, чл.144/  
 

14.1. За топло-преносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи: 
14.1.1. До 40м.л.– 30,00лв. 
14.1.2. До 500 м. л.–30,00 лв. + 0,50 лв./м. 
14.1.3. До 1000 м. л. – 170 лв. +0,30 лв./м. 
14.1.4. Над 1000 м л.. – 270лв. + 0,10 лв./м. 

14.2. За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи: 
14.2.1. До 100 м. л. – 50,00 лв. 
14.2.2. До 500 м л.. – 60,00лв. + 0,30лв./м. 
14.2.3. До 1000м. л. – 80,00 лв. + 0,20 лв./м. 
14.2.4. Над 1000м. л. – 100,00лв. + 0,10 лв./м. 

14.3. Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на комуникационно-
транспортни проекти.  
         14.3.1. Улици – 1лв./м.линеен, но не по-малко от  50 лв. 
         14.3.2. Ж.П.клонове  – 1 лв./м.линеен, но не по-малко от  50лв. 
         14.3.3. Кръстовища/за площ ограничена от стоп-линиите – 0,50 лв./кв.м., 
         14.3.4. Площадки – проекти за благоустрояване и озеленяване – 0,20 лв./кв.м., 
но не по-малко от 30 лв. 

15. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  /Закон за устройство на 
територията - чл. 141/ 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически 
инвестиционен проект. 
16. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен 
устройствен план /Закон за устройство на територията - чл. 136 във връзка с чл. 128/ 
– 10лв. 
17. Издаване на разрешение за строеж  /Закон за устройство на територията - чл. 148/ 
Таксите за съгласуване на ИП, ТП или РП + 10 %  
18. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и 



откриване на строителна площадка  /Закон за устройство на територията - чл. 157/  
-20,00лв.  
19. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на 
разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура /Закон за 
устройство на територията - чл. 194/ - 30 лв. 
20. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път/ Закон за 
устройство на територията - чл. 192 ал. 2/ -  30 лв. 
21. Издаване на разрешения за поставяве на престваеми обекти/ Закон за устройство 
на територията - чл. 56/ - 60,00 лв./брой 
22. Възстановяване на изгубен одобрен инвестициоен проект, по който е изпълнен 
строеж, чрез заснемане/ Закон за устройство на територията - чл. 145 ал. 5/  
     80% от таксите от от т. 11 
23. Издаване на удостоверения за доброволна делба /Закон за устройство на 
територията - чл. 202/ – 50лв 
24. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот / Закон за 
устройство на територията - чл. 16 ал. 5/ - 10лв. 
25. Приемане и заверяване на екзекутивна документация /Закон за устройство на 
територията - чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 / 

Съгласуване на  екзекутиви съгласно чл.175 от ЗУТ  и становище на държавно 
приемане на обекти – 30% от таксите за ТП и/или РП  но не по-малко от 100,00 лв.  

26. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /чл. 
148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от  Закона за устройство на територията/  
– 50лв. 
27. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или 
заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 
/Закон за устройство на територията - чл. 195 ал. 5 и чл. 196/  20 лв. 
 
28. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна 
на предназначението /Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с 
чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3/ 
        28.1. До 35 кв.м. по нар. №2 в имоти под 10 дка. -100 лв. 
        28.2. Над 10 дка.  
               – за одобряване на схема – двор за застрояване -100 лв.  
               –одобряване на инвестиционни  проекти и издаване на строително     
разрешение – таксата от  т.11 

29. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право /Закон за 
устройство на територията - чл.192 ал. 8 и  чл. 193 ал.10/ - 25 лв 
30. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /Закон 
за собствеността и ползването на земеделските земи - § 4 от Преходни и 
заключителни разпоредби / 
    Таксите за одобряване на ПУП по т.2 
31. Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна 
инициатива  /Закон за устройство на територията - чл. 150 / – 50лв. 
32. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /Закон за 
устройство на територията - чл. 150/   130% от таксите по т. 2 за ПУП и  т. 11 за 
одобряване на инвестиционен проект. 
33. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда  /Наредба № 5 
от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството - чл.15, ал.2/ -  10 лв. 
II. Административни услуги  
„Контрол по строителството" 
1. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, 
съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, 



 
9. Отменя чл. 37, създава чл. 37а, а именно:  
„За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:”  

благоустрояване и екология” – 10 лв. 
III. Административни услуги  
„Кадастър" 
1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /Наредба № 
3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните 
карти и кадастралните регистри във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния 
регистър - чл. 35, ал. 1/ – 10 лв. 
2. Издаване на скица за недвижим имот /Закон за кадастъра и имотния регистър - §4/ 
 
 2.1. За 1 УПИ – 15,00 лв. 
 2.2. За над 1 УПИ – 15,00 + n*5,00 лв. 
 2.3. За стопански дворове – 20,00 лв. 
2.4. За 1 УПИ – 5.00 лв. /скицата важи само за отдел МДТ- Раковски/ 
3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и 
селищното устройство   -20,00 лв. 
4. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна 
книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ 
А4 - 15лв 
А3 - 20лв 
5. Изготвяне на копие от реперен карнет  
А4 - 15лв 
А3 - 20лв 
6. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране 
А4 - 15лв 
А3 - 20лв 
7. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни 
книжа  и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /Закон 
за устройство на територията - чл. 159, ал.3/  -30 лв. 
 
8. Извадка от цифров кадастрален план /Закон за кадастъра и имотния регистър - §4  
и чл. 55/ 
А4 - 15лв 
А3 - 20лв 
9. Съгласуване на скица с подземен кадастър /Закон за устройство на територията - 
чл. 128, ал.6/ 
А4 - 15лв 
А3 - 20лв 
10. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /Закон за 
кадастъра и имотния регистър - §4  и чл. 51/  5 лв. 
11. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ – 20 лв. 
 
12. Съгласуване на доброволна делба /Закон за устройство на територията - чл. 200/  
-30 лв. 
13. Протокол за въвод във владение /Правилник за прилагането на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 30, ал. 1 и ал. 2/  -30 лв. 

Административни услуги  по гражданска регистрация и актосъставяне 
 
1.Издаване на удостоверение за раждане-оригинал  - не се таксува; 



 
10. Отменя  „Приложение № 1 Списък на видовете услуги и цени за тях по чл. 48 

от Наредбата и представлява неразделна част от същата”. 
11. Създава „Приложение № 1а – Списък на видовете услуги и цени за тях по чл. 

48 от Наредбата и представлява неразделна част от същата”, а именно:  
 
№ по 
ред 

Наименование на услугата Цена 

 Административни  услуги  “Местни данъци и 
такси” 

 

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

10,00 лв. 

2.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
земеделска земя  

10,00 лв. за дан.оценка 
до 3 ниви, за всяка 

2.Издаване на удостоверение за раждане-дубликат – 6,00 лв. 
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – не се таксува; 
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 6,00 лв.; 
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път не се таксува; 
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт а втори и следващ път – 6,00лв.; 
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 4,00 лв.; 
8. Издаване на удостоверение за наследници – 4,00 лв.; 
9. Издаване на удостоверение за семейно положение – 4,00 лв.; 
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки – 4,00 лв.; 
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство – не се таксува; 
12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице – 4,00 лв.; 
13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с 
чужденец в чужбина 
- печат за чужбина – 10,00 лв.; 
- документ – 4,00 лв. 
14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с 
чужденец в Република България 
- печат за чужбина – 10,00 лв.; 
- документ – 4,00 лв. 
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 2,00 лв.; 
16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 2,00 лв.;  
17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 2,00 лв.; 
19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 2,00 лв. 
20. Припознаване на дете – не се таксува; 
22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10,00 лв.; 
23. Възстановяване и промяна на име  - не се таксува; 
24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние – не се таксува; 
25. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове 
за гражданско състояние  - 6,00 лв.; 
26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове 
съставени в чужбина  - 10,00 лв.; 
27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с 
постоянно местопребиваване или бежанец илиналице без  гражданство – не се таксува; 
28. Установяване на наличие на българско гражданство – не се таксува; 
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции – не се таксува; 
30. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” – не се таксува; 
31. Присвояване на ЕГН – не се таксува; 
33. Промяна на ЕГН на български гражданин – не се таксува; 
34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали 
години – 2,00 лв. 



следваща по 2,00 лв. 
3.   Издаване на удостоверение за удостоверение за  

данни, декларирани по Закона за местните данъци и 
такси  

5,00 лв. 

4.  Издаване на удостоверение за дължим данък върху 
наследство  

5,00 лв. 

5.   Издаване на удостоверение за платен данък върху 
превозни средства  

5,00 лв.  

6.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху недвижими имоти за 
новопостроени или придобити по друг начин имоти 
на територията на общината  

Не се таксува  

7.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
данък върху наследствата  

Не се таксува  

8.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с 
изключение на недвижим имот, ограничени вещни 
права върху недвижим имот и моторни превозни 
средства   

Не се таксува  

9.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежаван лек автомобил  

Не се таксува  

10.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано пътно превозно 
средство, без леки автомобили 

Не се таксува  

11.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано плавателно 
средство 

Не се таксува  

12.   Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано пътно 
въздухоплавателно средство 

Не се таксува  

13.  Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен патентен данък 

Не се таксува  

14.   Издаване на удостоверение за дължим размер на 
патентния данък 

5,00 лв. 

15.   Приемане и обработване на декларации за 
освобождаване от такса за сметосъбиране, 
сметоизвозване и за обезвреждане на битови 
отпадъци 

Не се таксува  

16.  Приемане на декларации за определяне на такса за 
битови отпадъци според количеството им 

Не се таксува  

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

Не се таксува  

18.   Издаване на удостоверение за платен данък върху 
наследство 

5,00 лв.  

19.   Издаване на дубликат от подадена данъчна 
декларация 

5,00 лв. 

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

5,00 лв. 

21.  Приемане и обработване на искане за прихващане или 
възстановяване на недължимо платени или събрани 
суми за данъци, такси и наложени от органите по 
приходите глоби и имуществени санкции  

Не се таксува  

22.  Информация и справки по заявки на задължени лица 
- дубликат квитанция платен данък и разпечатка дан. 

2,00 лв.  



сметка  
23.  Други удостоверения  5,00 лв.  

 Административно-технически услуги 
„Общинска собственост” 

 

24.  Оценка на общински имот или вещно право върху 
общински имот  

От 20 лв. до 100 лв.  

25.  Приемане на документи за продажба на общинско 
жилище 

15,00 лв. за откриване 
на процедура 

26.  Издаване на удостоверение относно собствеността на 
недвижими имоти 

10,00лв. 

27.   Издаване на удостоверение за наличие на 
реституционни претенции за недвижими имоти - 
общинска собственост 

10,00 лв. 

28.  Издаване на удостоверение относно отчуждаване на 
имот 

7,00 лв.  

29.  Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  
или за възстановен общински имот 

10,00 лв. 

30.  Издаване на удостоверение за установени жилищни 
нужди 

7,00 лв. 

31.  Приемане на документи и прекратяване  на 
съсобственост върху недвижим имот 

15,00 лв. за откриване 
на процедура 

32.  Отписване на имот от актовите книги за общинска 
собственост 

Не се таксува  

33.  Установяване на жилищни нужди 
 

Не се таксува  

34.  Издаване на заверени копия от документи относно 
общинска собственост 

За първа страница 3,00 
лв., за всяка следваща 
по 2,00 лв. 

35.  Настаняване в общинско жилище Не се таксува  
36.  Обстоятелствена проверка за признаване правото на 

собственост 
12,00 лв. 

37.  Справка по актовите книги Не се таксува  
38.  Справка за извършени сделки с имоти общинска 

собственост 
Не се таксува  

39.  Учредяване право на надстрояване и пристрояване 15,00 лв. за откриване 
на процедура 

40.  Учредяване право на строеж върху общински имот 15,00 лв. за откриване 
на процедура 

 Административни услуги  „Земеползване”  
41.   Приемане на искания и жалби, свързани с издаването 

на протокол за въвод във владение върху земи в  и 
извън границите на урбанизираните територии по 
реда на ЗСПЗЗ 

10,00 лв.  

42.  Промяна на предназначението на земеделските земи 
и включване в строителните граници на населените 
места 

15,00 лв.  

 Административни услуги  „Зелена система”  
43.  Издаване на разрешение за кастрене и премахване на 

растителност 
-орех  
-други  

 
 
50лв./бр 
30,00 лв./бр. 

44.   Издаване на разрешение за преместване на 5,00 лв. 



растителност 
45.   Експертна оценка на дървесна и храстова 

растителност 
25,00 лв. 

46.  Съгласуване на проекти по озеленяване, 
инфраструктури, обекти и др. 

20,00 лв. 

47.  Издаване на позволително за транспортиране на 
дървесина 

5,00 лв. 

 Административни услуги  „Селско стопанство и 
екология” 

 

48.  Удостоверение за собственост на земеделска земя от 
емлячен регистър 

5,00 лв.  

49.  Регистрация на пчелни семейства Не се таксува  
50.  Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 

добита извън горския фонд  
5,00 лв. 

51.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване 
до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи 

5,00 лв. 

52.  Издаване на документ за насочване на строителни 
отпадъци и земни маси  

10,00 лв.  

53.  Издаване на удостоверение за заустване на обратни 
води в общински приемници 

30,00 лв. 

 Административни услуги  
„Търговия,туризъм,транспорт” 

 

54.  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на 
пътници 

30,00 лв.  

55.   Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, 
ограничени за движение на пътни превозни средства 
- леки и лекотоварни транспортни средства 
- тежкотоварни транспортни средства  

 
 
10,00 лв./месец 
20,00 лв./месец 

56.  Заверка на регистри за покупка и продажба на 
отпадъци от черни и цветни метали  

50,00 лв. 

57.  Регистрация и издаване на талон и регистрационен 
номер на ППС с животинска тяга 

10,00 лв. 

58.  Заверка на регистър на настанените туристи и на 
реализираните от тях нощувки 

10,00 лв. 

59.  
Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

По Тарифа за таксите, 
приета на осн. 
чл.18,ал.10 и чл.55, ал.4 
от Закона за туризма 

60.  
Категоризация на средства за подслон и места за 
настаняване 

По Тарифа за таксите, 
приета на осн. 
чл.18,ал.10 и чл.55, ал.4 
от Закона за туризма 

61.  Издаване на разрешение за удължено работно време 20,00 лв. 
 Административни услуги  „Транспорт” 

 
 

62.  Приемане на заявления за издаване на пропуск със 
знак “Инвалид” за паркиране на територията на 
общината. Приемане на заявления за издаване на 
карта със знак “Инвалид” за паркиране на 
територията на СО и паркингите общинска 
собственост 

Не се таксува  

63.  За временна забрана за обществено ползване на 
улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, 
за организиране търговия на открито и за снимане на 

 



филми и реклами 
 Други административни услуги   

64.  За удостоверяване верността на преписи и извлечения 
от документи и книжа 

За първа страница 
3,00 лв., за всяка 
следваща по 2,00 лв. 

65.  За удостоверяване съдържанието на частни 
документи без определен материален интерес върху 
първия екземпляр 
 
- за първа страница 
- за всяка следваща страница, а останалите 
екземпляри се таксуват като преписи 

 
 
 
10,00 лв. 
2,00лв. 

66.  За удостоверяване на датата и подписите на частни 
документи без определен  материален интерес 
а/ за първия подпис 
б/ при преупълномощаване таксата е в двойния 
размер на таксата по буква „а” 
в/ за всеки следващ подпис 
г/ на документ, който ще се използва за учредяване, 
промяна или прекратяване на права върху имот, за 
всеки подпис 
д/ при преупълномощаване таксата за подпис на 
документ,който ще се използва учредяване, промяна 
или прекратяване на права върху имот е в двойния 
размер на таксата по буква „г” 

 
 
По т. а) 5,00 лв. 
 
 
По т. в) 2,00 лв. 
По т. г) 10,00 лв. 
 

67.  Издаване на удостоверение или служебна бележка от 
общ характер 

5,00 лв.  

68.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения към общината 

5,00 лв.  

69.  Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран 
обект 

20,00 лв. 

70.  Тръжни книжа: 
- за приватизация 
 
- за отдаване под наем. 
 
- за възлагане на обществен превоз 
 
- процедури по ЗОП 
 
- конкурси 
 
- търгове 
 
- концесии 
 
- други 

 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
30,00 лв. 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 
От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

71.  Копирни услуги 
- едностранно  
- двустранно  

 
0,20 лв. 
0,30 лв. 

72.  Изготвяне на образец УП - 2 и Образец 30 2,00 лв. 
73.  Услуга с багер 250,00 

лв./машиносмяна 



74.  Услуга с трактор 250,00 
лв./машиносмяна 

75.  
Услуга с автовишка 

160,00 лв. без ДДС за 
машиносмяна или 
20,00 лв./час без ДДС 

76.  Рекламна площ в общински вестник 
- Черно – бяла 
- Цветна  

 
1,00 лв./см 2 /без ДДС/ 
1,50 лв./см 2 /без ДДС/ 
 

77.  Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,50 лв./см 2 /без ДДС/ 
78.  Изнесени ритуали – сключване на граждански брак 

извън ритуалната зала на общината 
60,00 лв. 

79.  Ползване на зала за граждански ритуали 30,00 лв. 
80.  Ползване на услуги при ритуала: 

- фотограф  
- видео оператор  
- музикант  
- други  

 
10,00 лв. 
10,00 лв. 
20,00 лв. 
20,00лв. 

81.  Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час 
82.  Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и 

ученици извън учебно време 
1.60 лв./км с ДДС 

83.  Ползване на автобус  „Форд – Транзит” 1.10 лв./км с ДДС 
84.  Издаване на други удостоверения и справки по искане 

на физически и юридически лица 
5,00 лв. 

85.  

Промяна предназначението на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за неземеделски нужди 
община Раковски, като собственик на земеделската 
земя или инвеститора на обекта за държавна или 
общинска нужда 

Заплаща се такса, 
която се определя по 
Тарифа за таксите, 
които се заплащат при 
промяна на 
предназначението на 
земеделски земи 
/Одобрена с ПМС № 
112/31.05.2002 г., обн. 
ДВ бр. 56/07.06.2002 г., 
изм. ДВ бр. 
10/06.02.2004 г., ДВ бр. 
75/12.09.2006 г., изм. и 
доп. ДВ бр. 
95/04.11.2008 г./ 
Средствата, 
определени по тази 
тарифа се превеждат 
по сметка на Община 
Раковски и могат да се 
ползват за 
проектиране 
и изграждане на 
мелиоративни и 
противоерозионни 
обекти; усвояване на 
нови земи; 
рекултивация на 
нарушени терени; 
подобряване на 



продуктивните 
качества 
на земите; устройство 
и 
изграждане на 
инфраструктурата на 
земеделските 
територии; оценка на 
качеството и 
категориите на земите; 
наблюдение и контрол 
върху състоянието на 
поземлените ресурси; 
осигуряване дейността 
на Комисията за 
земеделските земи, 
както и за други 
дейности, с 
прилагането на този 
закон. 

 
 
ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски 
www.rakovski.bg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Иван Антонов  
Кмет на Община Раковски  


