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Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І 

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  Мъглиж. 

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, улични платна и 

терени с друго предназначение; 

3.за ползване на детски ясли, детски градини и други общински  социални услуги; 

4.за технически услуги; 

5.за административни услуги; 
6. /отм. Решение  № 446 от 20.01.2011 г./  

7.други местни такси, определени със закон. 

(2) На територията на Общината се събират приходи от предоставените услуги, с 

изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо 

ползване. 

 Чл.3.(1) /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 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 на касата  на община Мъглиж и в кметствата, съответно км. 

наместничества 

(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. 

 Чл.4.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя 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. /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

 5. /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

  (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 

Чл.5.(1) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

 (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на счетоводното 

законодателство. 

 Чл.6.(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 с 

оглед провеждането на социалната политика в общината.  

 (2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и 

размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

 Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от 

нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 

 Чл.8.(1) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 



  (2) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

(3) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от Общината и от други 

лица, основа за определяне размерите на цените на услуги следва да бъдат определени по 

пазарните стойности.  

 Чл.10.(1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от  общинската 

администрация и приходите от тях постъпват в общинския бюджет. 

  (2) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

  (3) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

 Чл.10а (Нов Реш. № 760/ 25.03.15) (1) Община Мъглиж осъществява комплексно 

административно обслужване (КАО). Комплексното административно обслужване е това 

обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните 

административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, 

предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация 

или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от 

административните органи – първични администратори на данни, независимо дали тези 

данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(2) При комплексното административно обслужване заявителят подава декларация за 

съгласие, че компетентният административен орган може да оперира с личните му данни при 

работа с преписката му. 

(3) Срокът за извършване на комплексно административно обслужване е седем дни. 

(4) Цената е за основната услуга, като служебно набавна а информация не се събират 

допълнителни такси, която е заявена в заявлението за КАО. 

(5) Съобразно наличните технически възможности писменото искане и приложенията 

към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или 

друг начин. 

(6) Разходите за подаване на искане и получаване на услуга чрез лицензиран пощенски 

оператор са за сметка на заявителя. 

 

   

Раздел ІІ 

 

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

 

Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват с 

решение на общинския съвет. 

 Чл.12.(1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и 

цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и /или при промяна размера на таксите и 

цените. 

 (2) Анализът по ал.1 задължително съдържа: 

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите 

или пазарната цена; 

 2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

 3. /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 

(3) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2. ползвателите на предоставената услуга; 

3. Изключенията от общата политика (преференции); 

4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 



 

 

Глава втора 

 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

Раздел І 

 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

Чл.14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на 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. 

Чл.14а. (1) 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 поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 

(2) (изм. с Реш. № 145/ 30.06.16 г.) Границите на районите и видът на предлаганите услуги в 

съответния район, като и на честота на сметоизвозване се определят със заповед на Кмета на 

Общината и се обявяват до 31 октомври на предходната година. 

 Чл.15. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота. 

2. ползвателя и концесионера – при учредено вещно право на ползване или концесия. 

3. (отм. Реш. № 421/ 30.11.17 г.)  

Чл.15а. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за : 

1. имоти които не се обслужват; 

2. (изм. с Реш. № 145/ 30.06.16 г.) имоти, които няма да се ползват през цялата година и е 

подадена декларация за това до Кмета на Общината от собственика или ползвателя в срок до 

края на предходната година. Декларацията е по образец, утвърден от Кмета на Общината. 

Чл.16.(1). Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общинския съвет въз основа на одобрена план - сметка, 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. 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 и 

отчисленията по чл. 71а и 71е 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). (Нова – Реш. № 90/ 20.10.04 г.) Когато до края на предходната година Общинския съвет 

не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира 

на база действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.16а. Размерът на таксата се определя както следва: 

(1). За жилищни и вилни имоти – пропорционално върху данъчната оценка,  

(2). За имоти със стопанско предназначение – върху по-високата между данъчната 

оценка и отчетната им стойност съгласно чл. 21 от ЗМДТ и Приложение №2. 

(3). Декларациите по чл.15а, т. 2 и чл.16а, ал. 2 са по образци, утвърдени от Кмета на 

общината. 

Чл.17.(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 

юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 



(2) На предплатилите  от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 

на сто. 

Чл.18.(1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, 

следващ месеца на придобиване на имота. 

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 

таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през 

който е преустановено ползването й. 

Чл.19. (изм. с Реш. № 145/ 30.06.16 г.) Не се събира такса за:   

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или 

ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по 

местонахождението на имота;   

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не 

се предоставя от общината;   

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и 

други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.  

Чл. 19а. (изм. с Реш. № 145/ 30.06.16 г.)  (1) 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, заедно с 

поземлените имоти, върху които са построени.   

(2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска 

цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.  

 

Раздел   ІІ 

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, 

ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Чл.20.(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) Общинският съвет определя следните зони: 

1. първа зона  

- град Мъглиж – кв. 33, 37, 38, 39 и 64; 

- с. Ягода – кв. 2, 3, 11, 12, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 102 и 103; 

- с. Ветрен – кв. 23, 24, 30, 32, 33, 36, 38, 57, 58, 60, 75, 76 и 78;  

 2. втора зона – всички останали квартали на гр. Мъглиж, с. Ягода, с. Ветрен и другите 

населени места в Общината. 

(4) В зависимост от зоната, в която попадат таксите се определят на кв. метър и брой, 

както следва: 

1. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска 

продукция: 

1.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.20 лв. 

- втора зона – 1.00  лв. 

1.2. на квадратен метър на месец: 

- първа зона –18.00 лв. 

- втора зона – 15.00 лв. 

 2. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска 

продукция от лек автомобил: 

            2.1. на брой на ден: 
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- първа зона – 3.50 лв. 

- втора зона – 2.50 лв. 

3. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска 

продукция от товарен автомобил или ремарке: 

3.1. на брой на ден: 

- първа зона – 8.00 лв. 

- втора зона – 4.50 лв. 

4. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска 

продукция от кола, впрегната с добитък: 

4.1. на брой на ден: 

- първа зона – 3.00 лв. 

- втора зона – 1.50 лв. 

 4.2. За регистрирани земеделски производители - 80% 

4.3.  За инвалиди 70%. 

 5. За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия с промишлени стоки 

(дрехи, парфюмерия, козметика, очила, аксесоари, велосипеди и др.): 

5.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 4.00 лв. 

- втора зона – 3.00 лв. 

            5.2. на квадратен метър на месец: 

            - първа зона – 80.00 лв. 

- втора зона – 60.00 лв. 

 6. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска 

дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и 

павилиони: 

6.1. За продажба на сладолед от сладолед-машини: 

6.1.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.80 лв. 

- втора зона –  1.50 лв. 

 6.1.2. на квадратен метър на месец: 

 - първа зона – 19.50 лв. 

- втора зона – 13.50 лв.  

6.2. Продажба на сладолед от фризери, сладолед от канти, скрежина, сокове, пуканки, 

пакетирани ядки, сухи плодове, варена царевица, кестени, пакетирани захарни изделия, 

пакетирани закуски: 

            6.2.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.80  лв. 

- втора зона – 1.00 лв. 

 6.2.2. на квадратен метър на месец: 

 - първа зона – 28.50 лв. 

- втора зона – 23.00 лв. 

            6.3. Продажба на кафе от кафе - автомати: 

            6.3.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.50  лв. 

- втора зона – 1.20  лв. 

 6.3.2. на квадратен метър на месец: 

- първа зона – 25 .00 лв. 

- втора зона – 20.50 лв. 

            6.4. За търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти: 

            6.4.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.50  лв. 

- втора зона – 1.00 лв. 

 6.4.2. на квадратен метър на месец: 

- първа зона – 20.00 лв. 



- втора зона – 15.00 лв. 

6.5. /Изм. с Решение № 398 от 12.03.2003 г./  За изнесени маси за консумация пред 

заведения за хранене и   развлечения: 

            6.5.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 0.80  лв. 

- втора зона  – 0.60 лв. 

 6.5.2. на квадратен метър на месец: 

 - първа зона –2.00 лв. 

- втора зона –1.80 лв. 

 6.6. За ползване на места, върху които са организирани стрелбища, моторни люлки и 

др.: 

            6.6.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.00  лв. 

- втора зона  – 0.80 лв. 

 6.7. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за 

временно разполагане на строителни материали, билки и др.: 

6.7.1. на квадратен метър на ден: 

- първа зона – 1.20  лв. 

- втора зона  – 1.00 лв. 

            6.7.2. на квадратен метър на ден - 0.50 лв. 

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. 

(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-

късно от пет дни преди започване на месеца. 

(7) При прекратяване на ползването на площите по ал. 1, лицата не заплащат такса за 

периода от края на текущия месец, в който е прекратено ползването до крайния срок на 

издаденото разрешително за ползване. Освободената площ може да се отдава за ползване  по 

реда, определен в чл. 19. 

(8) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

(9) (нова Реш. № 127/ 27.04.12 г.) (отм. Реш. № 161/ 26.07.16 г.)  
Чл.21. Таксата се събира от Общинска администрация. 

 

Раздел    ІІІ 

 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И ДРУГИ ОБЩИНСКИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Чл.22. (1) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

(2) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

1. (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   
1.1. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

2. 1./изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

 (3) (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 

30.06.2022 г.)   
(4) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

1. /изм. Реш. № 240/ 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

2. /изм. Реш. № 240/ 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

3. /изм. Реш. № 240/ 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

4. /изм. Реш. № 240/ 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

5. /изм. Реш. № 240/ 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

6. (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

7. (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

8. (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

(5) (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 

г.)   



1. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

2. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

3.  (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 

г.)   
4. (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 

г.)   
(6) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

(7) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 30.06.2022 г.)   

(8) (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 

30.06.2022 г.)   
(9) (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г., изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.)  (отм. Реш. № 528/ 

30.06.2022 г.)   
(10) (изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г.) (изм. и допълн. Реш. № 324/ 26.08.2021 г.) (отм. Реш. № 528/ 

30.06.2022 г.)   
Чл.23.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща месечна такса в размер на 100 %, съответстваща на реалната издръжка на едно лице. 

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни 

разходи, хигиенни материали, както и съответната част от общите  разходи за електрическа и 

топлинна енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от 

местни и чуждестранни  физически и юридически лица, включително случаите на 

спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. 

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. 

(4) За лица, чиито лични доходи са до размера на минималната пенсия, определена за 

страната, се удържат не повече от 60 %. 

Чл.23а (1) Лицата, ползващи социалните услуги „социален асистентˮ и „домашен 

помощникˮ заплащат почасово потребителска такса на база личния месечен доход, както 

следва: При лица с доход: 

- до 55 лв. - диференцираната такса е 0.17 лв./час; 

- до 110 лв. - диференцираната такса е 0.19 лв./час; 

- до 165 лв. - диференцираната такса е 0.22 лв./час; 

- до 220 лв. - диференцираната такса е 0.26 лв./час; 

- до 275 лв. - диференцираната такса е 0.31 лв./час; 

- до 330 лв. - диференцираната такса е 0.34 лв./час; 

- над 330 лв. - диференцираната такса е 1.70 лв./час 

(2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове 

на услуги, умножени по съответната диференцирана ставка. 

Чл.23б (отм. Решение № 634 / 26.01.2023 г.) 

Чл.23в (1) Потребители с доходи, надвишаващи шесткратно гарантираният минимален 

доход, ползват услугите по проекта, като заплащат пълната цена на услугата – 0,60 лв./ час 

Чл.23в (2) Таксите за Социалните  услуги ”Социален асистент”, ”Домашен помощник” 

и ”Домашен санитар” се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на: 

2.1. децата до 18 – годишна възраст, но не повече от 20-годишна възраст, ако учат; 

2.2. лицата които нямат доходи и влогове; 

2.3. лицата, дарили недвижима собственност в полза на държавата или общините с цел 

развиване на социалните услуги. 

Чл.23в (3) Таксите се събират в касата на местни приходи в община Мъглиж, по време 

на изпълнение на проекта и в периода на осигуряване на устойчивост на проектното 

предложение и се внасят по разкритата банкова сметка на община Мъглижза проекта през 

месеца следващ месеца на предоставяне на услугата. 

Чл.23г. (нов Реш. № 634 / 26.01.2023 г.) (1) Лицата, които ползват социални услуги в 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), заплащат такса в размер 5 на сто 

от дохода им, и се изчисляват съобразно размера на предоставената услуга. 

(2) Таксите по ал. 1 се заплащат в непълен размер от лицата, които получават: 

1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване; 



2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на 

Министерския съвет; 

3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; 

4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в 

Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти 

на Организацията на обединените нации; 

5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-

годишна възраст; 

6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация 

на репресирани лица;  

7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания;  

8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 

2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно 

образование, и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за 

деца. 

(3) Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход 

средствата по ал. 1. 

(4) Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна 

възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-

късно от навършване на 20-годишна възраст, когато продължават да ползват социални услуги 

в домовете за деца. 

(5) Таксата се заплаща на доставчика на социалната услуга Център за социална 

рехабилитация и интеграция. 

Чл.24. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число. 

  

Раздел   ІV 

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 

Чл.25. 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.26. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите  

лица, ползватели на услугата, при предявяване  на искането. 

Чл.27. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 

органи, организациите на бюджетна издръжка и българският Червен кръст. 

Чл.28 (Нов Реш. № 518/ 18.12.13 г.) (изм. Реш. 377/ 28.09.17 г.) (изм. Реш. № 49/ 27.02.20 г.) 

Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 

1. за издаване на скица за недвижим имот – 10.00 лв. 

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване ( виза ) - 20.00 

лв.; 

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 5.00 лв.; 

4. даване на виза от главен архитект – 10.00 лв. 

5. удостоверение за търпимост – 20.00 лв. 

6. удостоверение за идентичност на имот – 10.00 лв. 

7. удостоверение по чл. 202 ЗУТ – 20.00 лв. 

8. удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКИР – 15.00 лв. 

9. удостоверение за степен на завършеност – 15.00 лв. 

10.  удостоверение за други факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство - 10.00 лв.; 



11.  за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията 

към тях - 3.00 лв. на 1 страница.; 

12.  за издаване на разрешение за поставяне на съоръжение съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ: 

- за сергия и маса –  10.00 лв.; 

- за павилион        -  20.00 лв.; 

- за рекламни съоръжения: 

а) (Изм. с Реш.№ 426/ 08.12.10 г.) билбордове   - 30.00 лв.; 

б) (Изм. с Реш. № 426/ 08.12.10 г.) указателни, информационни табели и др. – 15.00 лв. 

13. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и   преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях: 

а) за строежи от VI-та категория – 20,00 лв. 

б) за строежи от IV и V –та категория – 50,00 лв. 

в) за строежи от I-ва, II-ра и  III-та категория – 100,00 лв. 

14. за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни 

книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването – 20.00 лв. 

15. (отм. Реш. № 49/ 27.02.20 г.) 

15.1. (отм. Реш. № 49/ 27.02.20 г.) 

15.2. (отм. Реш. № 49/ 27.02.20 г.) 

16. за издаване на акт за узаконяване – 100.00 лв. 

17. за осигуряване на присъствието на представител на Община Мъглиж при откриване 

на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво: 

17.1. за огради и сгради – 30.00 лв. 

17.2. за строежи на техническата  инфраструктура – 50.00. лв. 

18. за издаване на разрешение за специално ползване на пътища от общинската пътна 

мрежа – 50.00 лв. 

19. Издаване на скица за линеен обект: 

а)  за скици с формат до А3- 15.00 лв. 

б) за скици с формат по-големи от А3 – 25.00 лв. 

20. Издаване на удостоверения за представена екзекутивна документация и становища 

от гл. архитект: 

а) жилищни сгради до 3 етажа, сгради за стопанска дейност с РЗП до 250 кв.м. 

(включително преустройства), строежи на подземна инфраструктура, благоустройствени 

строежи, линейни обекти и съоръжения – 15.00 лв. 

б) преустройства в жилищни сгради до 3 етажа – 10.00 лв. 

в) сгради със стопанска дейност с РЗП над 250 кв.м. (включително преустройства) – 

30.00 лв. 

21. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи: 

а) за строежи от ІV-та категория – 60.00 лв. 

б) за строежи от V-та категория – 30.00 лв. 

22. Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ОбЕСУТ: 

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.20 лв./ кв.м. 

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.50 лв./ кв.м. 

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 

кв.м. – 0.20 лв./ кв.м. 

г) за преустройство и реконструкция: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м. 

 - за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.10 лв./ кв.м. 

д) за одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен 

инвестиционен проект: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.26 лв./ кв.м. 



- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.65 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.26 лв./ кв.м. 

е) за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действия: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.06 лв./ кв.м. 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.15 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.06 лв./ кв.м. 

ж) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м. 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.10 лв./ кв.м. 

з) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и 

кабелни телевизии – 0.10 лв./ л.м. 

и) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 25.00 лв. 

й) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни 

съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) - 

200.00 лв. 

22а. (нов Реш. № 565/ 27.03.14 г.) За одобряване на инвестиционни проекти за сгради, 

огради, съоръжения, обекти на техническата инфраструктура, линейни обекти и 

благоустрояване: 

а) за проекти, които се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на 

територията – 60.00 лв. 

б) за проекти, които не се разглеждат от Общински експертен съвет по устройство на 

територията – 30.00 лв.  

23. Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от лицензирана 

фирма – консултант: 

а) за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.10 лв./ кв.м. 

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.25 лв./ кв.м. 

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 

кв.м. – 0.10 лв/ кв.м. 

г) за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ над 5 000 кв.м. – 1 000.00 

лв. 

д) за преустройство и реконструкция: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.05 лв./ кв.м. 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.125 лв. /кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. да 5 000 кв.м. 

– 0.05 лв./ кв.м. 

е) за одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен 

инвестиционен проект: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.13 лв./ кв.м. 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.325 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.13 лв./ кв.м. 

ж) за ново одобряване и инвестиционен проект, който е загубил правно действие: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.03 лв./ кв.м. 



- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.075 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.03 лв./ кв.м. 

 з) за одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на книжа: 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – 0.05 лв./ кв.м. 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки и 

надстройки с площ до 1 000 кв.м. – 0.125 лв./ кв.м. 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с площ о 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. 

– 0.05 лв./ кв.м. 

и) за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, за ел., телефонни кабелни линии и 

кабелни телевизии – 0.05 лв./ л.м. 

й) за комунално-транспортни планове с елементи на благоустрояване – 12.50 лв. 

к) за обекти на техническата инфраструктура за инженерни съоръжения (геозащитни 

съоръжения и мостове, приемо-предавателни станции, трансформаторни постове и др.) - 

100.00 лв. 

24. за съгласуване на проекти за подробни устройствени планове от Общински 

експертен съвет по устройство на територията : 

а) в регулация: 

- до 3 поземлени имота – 30.00 лв. 

- от 3 поземлени имота до 1 квартал – 50.00 лв. 

- от 1 квартал до 3 квартала – 100.00 лв. 

б) извън регулация – 50.00 лв. 

25. (отм .Реш. № 302/ 30.03.17 г.)  

26. Искане за издаване на екологично становище на обект – 15.00 лв.  

27. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.) Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж - 

15 лв. (срок за изпълнение 24 часа) 

28. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)Издаване на удостоверение и скица относно имоти, 

подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии: 

- обикновена услуга - 10 лева; 

- бърза услуга – 20 лева; 

- експресна услуга – 30 лева. 

29. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)Удостоверение за административен адрес на поземлени 

имоти 

- обикновена услуга – такса 10 лева; 

- бърза услуга – 20 лева; 

- експресна услуга – 30 лева; 

30. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)Промяна на предназначението на поземлени имоти в 

горски територии от общинския горски фонд 

- предлага се само обикновена услуга - 50 лева 

31. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и 

граници на терени за рекултивация –  

- такса 20 лева 

- срок за изпълнение – 14 дни 

32. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)Прокарване на временен път до урегулирани поземлени 

имоти, които имат лице по проектирани нови улици 

- такса 40 лева 

- срок за изпълнение – предлага се само обикновена  

33. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.) Издаване на заверен препис от решение на ОбЕСУТ 

(Общински експертен съвет по устройство на територията: 

- 2,00 лв./ стр. 

34. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.) Извадка – копие от действащ ПУП: 

- за физически лица – 15 лева; 

- за юридически лица – 30 лева. 

http://maglizh.bg/page/vpisvane_v_registara_na_tehnicheski_pasport_na_stroej-1042-1.html
http://maglizh.bg/page/izdavane_na_udostoverenie_i_skitca_otnosno_imoti_podlejashti_na_vazstanoviavane_nahodiashti_se_v_gra-1044-1.html
http://maglizh.bg/page/izdavane_na_udostoverenie_i_skitca_otnosno_imoti_podlejashti_na_vazstanoviavane_nahodiashti_se_v_gra-1044-1.html
http://maglizh.bg/page/udostoverenie_za_administrativen_adres_na_pozemleni_imoti-1082-1.html
http://maglizh.bg/page/udostoverenie_za_administrativen_adres_na_pozemleni_imoti-1082-1.html
http://maglizh.bg/page/promiana_na_prednaznachenieto_na_pozemleni_imoti_v_gorski_teritorii_ot_obshtinskiia_gorski_fond-1083-1.html
http://maglizh.bg/page/promiana_na_prednaznachenieto_na_pozemleni_imoti_v_gorski_teritorii_ot_obshtinskiia_gorski_fond-1083-1.html
http://maglizh.bg/page/odobriavane_na_protokol_za_utvarjdavane_na_razmer_i_granitci_na_tereni_za_rekultivatciia-1084-1.html
http://maglizh.bg/page/odobriavane_na_protokol_za_utvarjdavane_na_razmer_i_granitci_na_tereni_za_rekultivatciia-1084-1.html
http://maglizh.bg/page/prokarvane_na_vremenen_pat_do_uregulirani_pozemleni_imoti_koito_imat_litce_po_proektirani_novi_ulitc-1085-1.html
http://maglizh.bg/page/prokarvane_na_vremenen_pat_do_uregulirani_pozemleni_imoti_koito_imat_litce_po_proektirani_novi_ulitc-1085-1.html
http://maglizh.bg/page/izdavane_na_zaveren_prepis_ot_reshenie_na_obshtinski_eksperten_savet-1076-1.html
http://maglizh.bg/page/izdavane_na_zaveren_prepis_ot_reshenie_na_obshtinski_eksperten_savet-1076-1.html


Чл. 29. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни, ако не е определен в 

друг нормативен акт. 

(2) При неспазване на срока по ал. 1, размерът на на таксата  за тях се намалява с 1 на 

сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 

(3) за извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 

часа – се заплаща в троен размер; 

Чл.30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число. 

Чл.31. 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.32. (1) (създ. Реш. № 145/ 30.06.16 г.) Таксите за технически услуги се заплащат от 

физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

(2) (нова Реш. № 145/30.06.16) Не се заплаща такса за технически услуги при:   
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;   

2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила 

оценка;   

3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване 

или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че 

тези условия са налице;   

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на 

правоимащите;   

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова 

оценка на отчужден недвижим имот;   

6. определяне на обезщетения за предаваеми недвижими имоти към парцел по 

дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;   

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото 

положение на недвижими имоти;   

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване. 
8.1. Копие от цифрен кадастрален план (без данните за собствеността) в цифров вид 

върху магнитен носител за урбанизирана територия за селата и селищните образувания, както 

следва: 

 до 50 поземлени имота - (0.80 лв. х 2) – 30 % за всеки поземлен имот, но не по-малко 

от 7 лв.  

 от 50 до 200 поземлени имота - {(40 лв. х 2) + (0.60 лв. х 2 за всеки ПИ от   

горницата над 50)} – 30 % 

 от 200 до 500 поземлени имота - {(130 лв. х 2) + (0.50 лв. х 2 за всеки ПИ от 

горницата над 200)} – 30 % 

 от 500 до 1 000 поземлени имота - {(280 лв. х 2) + (0.40 лв. х 2 за всеки ПИ от 

горницата над 500)} – 30 % 

 над 1 000 поземлени имота {(480 лв. х 2) + (0.30 лв. х 2 за всеки ПИ от горницата 

над 1 000)} – 30 % 

8.2. Копие от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) в цифров вид 

върху магнитен носител за урбанизирана територия за градовете с изключение на областните, 

както следва: 

 до 50 поземлени имота - (0.80 лв. х 3) – 30 % за всеки поземлен имот, но не по-малко 

от 7 лв.  

 от 50 до 200 поземлени имота - {(40 лв. х 3) + (0.60 лв. х 3 за всеки ПИ от   

горницата над 50)} – 30 % 

 от 200 до 500 поземлени имота - {(130 лв. х 3) + (0.50 лв. х 3 за всеки ПИ от 

горницата над 200)} – 30 % 

 от 500 до 1 000 поземлени имота - {(280 лв. х 3) + (0.40 лв. х 3 за всеки ПИ от 

горницата над 500)} – 30 % 



 над 1 000 поземлени имота {(480 лв. х 3) + (0.30 лв. х 3 за всеки ПИ от горницата 

над 1 000)} – 30 % 

8.3. Копие от оцифрен кадастрален план или на част от него в графичен вид за 

урбанизирани територии, съгл. Чл. 41, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ и от областните управители, както следва: 

 1.40 лв. на кв. дм., но не по-малко от 7 лв. за едно копие. 

Чл.33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 

органи, организациите на бюджетна издръжка и българският Червен кръст. 

Чл.34. (отм.) 

Чл.35.(1) Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни, ако не е определен в 

друг нормативен акт. 

(2) При неспазване на срока по ал.1  размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто 

на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 

(3) За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна  - до 24 

часа – се заплаща в троен размер. 

Чл.35а. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) Копирни услуги – формат А4: 

а) едностранно – 0.10 лв. 

б) двустранно – 0.15 лв. 

 

Раздел   V 

 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл.36.(1) (изм. Реш. 377/ 28.09.17 г.) За извършени услуги по гражданското състояние се 

заплащат следните такси: 

 1. за издаване на удостоверение за наследници: 

а) (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)за първа страница – 3.00 лв.; 

 б) (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)за всяка следваща страница – 1 лев.  

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 2.00 лв. 

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

2.00 лв.; 

 4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, 

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 3.00 лв. 

           5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв.; 

           6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00 лв.; 

           7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ 

адрес - 5.00 лв. 

           8. (изм. Реш. 377/ 28.09.17 г.) за легализация на документи по гражданското състояние за 

чужбина - 10.00 лв. 

9. (отм. 373/ 31.08.17 г.) (изм. Реш. 619/ 28.03.19 г.)  Таксата за получаване на 

многоезично стандартно удостоверение не надвишава цената на изготвяне на многоезичното 

стандартно удостоверение или на официалния документ, към който удостоверението е 

прикрепено, в зависимост от това коя е по-ниска. (Регламент (ЕС) 2016/1191). 

           10. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 3.00 лв.; 

           11. за преписи от документи на страница - 2.00 лв. 

           12. (отм. 377/ 28.09.17 г.)  

 13. (изм. Реш. 377/ 28.09.17 г.) За съставяне и отпечатване на пълномощно, молби и 

декларации – 2 лв. 

 14. За попълване декларации на неграмотни или възрастни граждани – 1 лв. 

 15. Удостоверения и справки по искания на съдебни изпълнители – съгласно 

утвърдените такси. 

 (2) (изм. Реш. 377/ 28.09.17 г.)  Не подлежат на таксуване следните услуги:   

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;   



2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за 

сключен граждански брак;   

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;   

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;   

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;   

6. поддържане на регистъра на населението;   
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на 

населението;   
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.  

9. (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)  Отразяване промяна на режим на имуществени 

отношения в акт за граждански брак. 

(3) (нова Реш. 377/ 28.09.17 г.)  За извършване на бързи административни услуги по 

гражданска регистрация и актосъставяне за 3 работни дни таксата се заплаща в двоен размер, 

а за извършване на експресни услуги по искане на  граждани, в рамките на 24 часа, таксата се 

заплаща в троен размер в случаите по чл. 36, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 

Чл.36а. (нов Реш. № 145/ 30.06.16 г. ) За извършване на услуги по радостни ритуали се 

заплащат следните такси: 

(1) Сватбени ритуали на място в Общинска администрация или кметство – 10 лева; 

(2) Сватбени ритуали в ритуалната зала на Община Мъглиж в град Мъглиж – 30 лева; 

(3) Изнесени сватбени ритуали на територията на община Мъглиж – 60 лева.   

Чл. 37. /Изм. Реш. № 733/ 29.01.15 г./ За подготовка на документи, провеждане на търгове и 

други разходи по производства за настаняване под наем, продажба, замяня, делба или 

учредяване на вещни права върху общински имоти, се събират следните такси: 

1. /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ По производства за настаняване под наем или аренда в 

общински имот  - такса в размер на 2% върху годишната наемна цена. В случай, че договорът 

е за срок по-малък от една година, таксата се определя върху наемната цена за целия срок на 

договора.  

2. /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ По производства по продажба, замяна, делба или 

учредяване на вещни права върху общински имоти: 

2.1. /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ При продажба и учредяване на вещни права, 

приобретателите заплащат такса в размер на 2% върху цената, определена по реда  на чл. 46, 

ал. 2, т. 1 от ЗМДТ. 

2.2. /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ При замяна и делба на недвижими имоти, лицето, 

поискало замяната или делбата, заплаща такса в рамер на 2% върху: 

2.2.1.  /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ Стойността на имота с по-висока оценка, в случаите на 

замяна. 

2.2.2.  /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ Стойността на получения реален дял, в случаите на 

делба. 

2.3. /нова Реш. № 733/ 29.01.15 г./ При безвъзмездни сделки, приобретателят на имота и/или 

вещното право заплаща такса в размер на 2% върху данъчната оценка на получаваното 

имущество. 

Чл.38. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се 

заплаща такса в размер на 4.00 лв. 

Раздел VІ 

 

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

 

Чл. 40а (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 

5 лева.  

(2) Освобождават се от такса: 

1. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ лица с увреждания - за кучета водачи. 

2. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ организациите на бюджетна издръжка- за  служебни 

кучета.  



3. /изм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ собсвениците на кучета, използвани от Български червен 

кръст; 

4. (отм .Реш. № 302/ 30.03.17 г.)  

5. (нова Реш. № 302/ 30.03.17 г.) кучета, използвани за опитни цели; 

6. (нова Реш. № 302/ 30.03.17 г.) кастрирани кучета; 

7. (нова .Реш. № 302/ 30.03.17 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански 

животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект  

 (3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в общината. 

(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен 

срок от датата на подаване на декларацията за придобиване на кучето, когато то е придобито 

след 31 март. 

(5) 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. 

 

VІІ 

ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРИТОРИИ 

 

Чл. 40б (1) На основание чл. 113 от Закона за горите ползването на дървесина от 

горските територии - държавна или общинска собственост е възмездно. 

(2) (изм. Реш. № 45/ 30.01.20) продажба на стояща дървесина на корен на основание чл. 

12, ал. 5 от ЗОС отнасяща се за дървета в общински имоти. 

 

1. СТРОИТЕЛНА ДЪВЕСИНА: 

А. ЕДРА ДЪРВЕСИНА             широколистна       иглолистна            мека 

(пл. куб. м.) 

АА) Трупи за бичене от 18 до 29 см. 35 лв./ пл. куб. м. 35 лв./ пл. куб. м. 30 лв./ пл. куб. м. 

АБ) Трупи за бичене от 30 до 50 см. 40 лв./ пл. куб. м. 35 лв./ пл. куб. м. 30 лв./ пл. куб. м. 

АВ) (Изм. Реш. № 440/ 26.09.13 г.) (изм. 

Реш.№14/30.06.16) Орех 150 лв./ пл.куб.м.     

АГ) Трупи за бичене над 50 см. 40 лв./ пл. куб. м. 40 лв./ пл. куб. м. 30 лв./ пл. куб. м. 

АД) Трупи за бичене ІІ клас - от 18 до 30 см. 30 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

АЕ) Трупи за бичене ІІ клас - от 30 до 50 см. 30 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

АЖ) Трупи за бичене ІІ клас - над 50 см. 30 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

АЗ) ОЗМ 20 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

Б. СРЕДНА ДЪРВЕСИНА           широколистна         иглолистна            мека 

                 (пл. куб. м.)   

БА) Трупи за бичене от 15 до 17 см. 25 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

ББ) Трупи за бичене ІІ клас - от 15 до 17 см. 20 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

БВ) Технологична дървесина 25 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

БГ) Колове 25 лв./ пл. куб. м. 25 лв./ пл. куб. м. 20 лв./ пл. куб. м. 

2. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

А) ДРЕБНА ДЪРВЕСИНА             широколистна            иглолистна            мека 

                (пл. куб. м.)      

АА) Топола, върба, липа     10 лв./ пр. куб. м. 

АБ) Елша 12 лв./ пр. куб. м.     

АБ) Колове 15 лв./ пр. куб. м. 15 лв./ пр. куб. м. 15 лв./ пр. куб. м. 

АВ) Дърва - дъб, габър 13 лв./ пр. куб. м.   10 лв./ пр. куб. м. 



АГ) Дърва - акация, бряст, мъждрян, 

плодни дървета (джанки сливи и др.) 12 лв./ пр. куб. м.     

АД) Дърва – бор, ела, смърч  10 лв./ пр. куб. м.   

АЕ) Орех  10 лв./ пр. куб. м.     

АЖ) Вършина 3 лв./ пр. куб. м.     

  

(3) продажба на дървесина от общински гори се осъществява на основание чл. 66, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, както следва: 

1. чрез търг с явно наддаване; 

2. чрез търг с тайно наддаване; 

3. по ценоразпис; 

4. чрез договаряне; 

5. чрез електронна търговия (електронен търг) 

6. чрез стоковата борса; 

(4) (нова Реш. № 40/ 28.01.16 г.) (изм Реш. № 145/ 30.06.16 г.) (изм. Реш. № 45/30.01.20) 
Маркиране на отсечена дървесина преди издаване на превозен билет /облагаеми сделки/: 

1. Маркиране на отсечена дървесина, която не е общинска собственост, преди издаване 

на превозен билет /облагаеми сделки/: 

(а) Плътна дървесина – 1.00 лв./ пл. куб. м.  

(б) Пространствена дървесина – 1.20 лв./ простр. куб. м. 

(в) Такса за издаване на превозен билет – 3.00 лв. 

(г) Таксата по б.”в” е дължима едновременно с таксите по б. ”а” или б. ”б”, в 

зависимост от вида дървесина. 

2. Маркиране на отсечена дървесина, която е общинска собственост, преди издаване на 

превозен билет /облагаеми сделки/: 

(а) Плътна дървесина – 0.80 лв./ пл. куб. м.  

(б) Пространствена дървесина – 1.00 лв./ простр. куб. м. 

3. (нова Реш. № 145/30.06.16 г.) Транспорта за експедиция на дървесината, която не е 

общинска собственост е за сметка на собственика. 

Чл.40в (1) На основание чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, за ползването на общински мери и пасища за отглеждане на животни, се 

заплаща такса в размер на  2 лв./дка (два лева за един декар) за стопанска година. 

 Таксата се заплаща до 10 май на годината, за която се отнася от земеделските стопани 

или техните сдружения, определени с решения на общото събрание на населението и/или 

решение на Общински съвет Мъглиж по реда на чл.48а от Закона за допитване до народа. 

 Чл. 40г. (1) На основание чл.24 , ал.2 от Закона за лечебните растения за ползване на 

лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост се заплащат 

такси, посочени в Приложение № 2 . 

 (2) Таксите се заплащат преди издаване на позволително за ползване на лечебни 

растения”. 

Чл.40д. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За удостоверяване съдържанието на частни документи 

без определен материален интерес – върху първия екземпляр: 

а) за първата страница – 10 лв. 

б) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи – 2 

лв. 

Чл.40е. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За удостоверяване на датата и подписите на частни 

документи без определен материален интерес: 

а) за първия подпис – 5 лв. 

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква 

"а" – 5 лв.  

в) за всеки следващ подпис - 2 лв.  



Забележка. Таксата по чл. 42 се събира еднократно при едновременното 

удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно. 

Чл.40ж. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За удостоверяване верността на преписи и извлечения 

от документи и книжа: 

а) за първата страница – 3 лв.  

б) за всяка следваща страница – 2 лв.  

чл. 40з. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За даване на справки по нотариалните книги и 

регистри: 

а) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице – 2 

лв.  

б) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на 

едно лице – 10 лв. 

Чл.40и. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За изготвяне на проект на документ без определен 

материален интерес се събира таксата по чл.40е.  

Чл.40й. (Нов Реш. № 207/ 26.07.12) За действие, извършено по искане на молителя извън 

общинска администрация, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху 

съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва: 

а) извън общинска администрация в работно време – 25 на сто; 

б) в общинска администрация в неработно време; 

в) извън общинска администрация в неработно време – 50 на сто; 

г) извън общинска администрация и населеното място, където е установена – 50 на 

сто; 

д) извън общинска администрация, в неработно време и извън населеното мяст, където 

е установена; 

 
Р А З Д Е Л   V І І І 

 

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 

ВОДОВЗЕМАНЕ И / ИЛИ ВОДОПОЛЗВАНЕ 

 

чл. 40к. (1) (Нов Реш. № 161/ 26.07.16) (Изм. с Реш. № 466/ 29.03.2018 г.) (създ. с Реш. № 323/ 

26.08.2021 г.) За издаване на разрешително за водовземане от находища на минерални води – 

изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и 

ползване от Общината , продължаване срока на действие и за изменение и/или допълнение на 

разрешителното се заплащат такси, които са определени, съгласно Тарифата за таксите, които 

се събират в системата на МОСВ, както следва: 

1. За издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект – 250.00 

лв.  

2. За продължаване на срока на издадено разрешително – 100.00 лв.  

3. За изменение и/или допълнение на издадено разрешително – 130.00 лв.  

4. Таксите по т.1, т.2 и т.3 се събират при предявяване на искането за предоставяне на 

услугата.  

5. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява. 

6. (Нова Реш. № 466/ 29.03.2018 г.) Освобождават се от заплащане на таксите по т. 1, 2 и 3 

бюджетните предприятия на територията на Община Мъглиж. 

(2) (създ. с Реш. № 323/ 26.08.2021 г.) За издаване на разрешително за ползване на водни 

обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 

3 от Закона за водите (заустване на отпадъчни води в повърхностни води за:  а) проектиране 

на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни 

образувания;  б) експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на 

населени места, селищни и курортни образувания), се заплащат такси, които са определени, 

съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, както следва: 

1. За издаване на разрешения се събират следните такси: 
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А) за ползване на воден обект, извън случаите, посочени в чл.8, ал.1, т.1 от Тарифа за 

таксите, които се събират в системата на МОСВ - 250 лв.; 

Б) за водовземане от воден обект, извън случаите, посочени в чл.8, ал.1, т.1 от Тарифа 

за таксите, които се събират в системата на МОСВ - 250 лв. 

В) За продължаване срока на разрешенията по б. „А” и „Б”, се събира такса в размер 

100 лв. 

Г) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по б. 

„А” и „Б”, се събират следните такси: 

аа) по т. 1 - 130 лв. 

аб) по т. 2 - 130 лв. 

чл. 40л. (Нов Реш. № 161/ 26.07.16) (Отм. с. Реш. № 466/29.03.2018 г.) 

чл.40м. (Нов Реш. № 161/ 26.07.16) (Отм. с. Реш. № 466/ 29.03.2018 г.) 

чл. 40н. (Нов Реш. № 161/ 26.07.16) (Отм. с. Реш. № 466/ 29.03.2018 г.) 

 

Раздел ІХ 

ДРУГИ ТАКСИ 

/създ. Реш. № 733/ 29.01.2015 г./ 

 

Чл. 40о. /създ. Реш. № 733/ 29.01.15 г./ (1) При промяна на предназначението на земеделска 

земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от ЗОЗЗ, за 

земите от общинския поземлен фонд се заплаща местна такса в размер, равен на размера на 

държавната такса, определена с Тарифата по чл. 30, ал. 1 от същия закон. 

 (2) При промяна предназначението на част от полски път – публична общинска 

собственост, се заплаща местна такса в размер на 1 лв / квадратен метър. 

 (3) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от 

ЗСПЗЗ; за засаждане на горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници 

на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен 

полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано 

с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗОЗЗ.” 

 
   

Глава   трета 

 

ЦЕНИ  НА УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

Чл.41. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със 

закон, се определя цена с тази Наредба, съгласно Приложение № 1. 

Упълномощава кмета на общината да допълва списъка приложение към 41 и предлага 

цени на услугите. За допълненията ОбС се уведомява на следващото заседание. 

Чл.42.(1) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./  

(2) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./  

(3) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

(4) /отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 
Чл.43.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 

2. бърза; 

3. експресна; 

(2) Сроковете за извършване на услугите са: 

1. /изм. Реш. № 302/ 30.03.217 г./ обикновена – 5 дни; 

2. /изм. Реш. № 302/ 30.03.217 г./ бърза – 3 дни; 



3. /изм. Реш. № 302/ 30.03.217 г./ експресна – 24 часа. 

4. /създ. Реш. № 302/ 30.03.17 г./ В случай, че за извършване на услуга е необходима 

информация от друга администрация, то срока се удължава с толкова, колкото е било 

необходимо за получаване на съответната информация.  

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня, следващ деня на 

подаване на необходимите документи и заплащане на цената за съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

(5) Бързата услуга се заплаща двукратно по стойността на обикновената, а експресната 

трикратно по стойността на обикновената.  

Чл.44. При неспазване на сроковете по чл.43, ал.2  размерът на цената на услугата се 

намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече с 30 на  сто от 

пълния й размер. 

 

Глава четвърта 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
/отм. Реш. № 240 / 24.11.16 г./ 

 

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 инвалидите 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 трудовотерапевтичен 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. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2.Изпълнението и контрола по изпълнението на таза 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. 

Наредбата е приета с Решение № 82 от 29.03.2012 г. на Общински съвет гр. Мъглиж.  

§ 5. Общинска администрация да направи предложение за начина за определяне на 

таксата за битови отпадъци и конкретните им размери. 

§ 6. (1) За 2012 г. първата вноска за такса битови отпадъци се внася в срок от 

01.03.2012 г. до 30.04.2012 г. 

(2) На преплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто. 

(3) (изм Реш. № 634 / 26.01.2023 г.)  Всички цени са без ДДС, като при събиране на 

таксата за предоставяне на технически, административни услуги и 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, 

не се начислява ДДС. 

 

С П И С Ъ К 

 

с видовете услуги и цени за тях 

 

№ по 

ред 

 

Вид услуга 

 

Цена 

1. Оформяне и придобиване на жителство  

5.00 лв. 

2. Издаване на удостоверение за българско гражданство  

3.00 лв. 

3. Издаване на удостоверение за многодетна майка  

3.00 лв. 

4. Издаване на удостоверение за осиновяване 2.00 лв. 

5. Издаване на удостоверение за сключване на брак на 

български гражданин  в чужбина 

 

10.00 лв. 

6.  Издаване на удостоверение за живо родени деца 3.00 лв. 

7. Издаване на удостоверение за идентичност на 

административен адрес 

 

2.00 лв. 

9. Регистрация на кучета и издаване на административен 

паспорт 

 

5.00 лв. 

10. Издаване на удостоверение за собствеността и статута 

на имоти – частна собственост и имоти – общинска 

собственост 

 

 

7.00 лв. 

11. Заверка на молби – декларации за снабдяване с 

нотариален акт по обстоятелствена проверка 

 

7.00 лв. 

12. Издаване на копия от документи, съхранявани в архива 

на отдел “Общинска собственост” /заповеди, договори, 

протоколи по отчуждителни преписки/. 

 

 

5.00 лв. 

13. Издаване на скица за линеен обект: 

     а/ за скици с формат до А3 

     б/ за скици с формат по-големи от А3 

 

15.00 лв. 

25.00 лв. 

14. Издаване на удостоверения за представена екзекутивна 

документация и становища от гл.архитект: 

     а/ жилищни сгради до 3 етажа, сгради за стопанска 

дейност с РЗП до 250 м
2
./включително преустройства/, 

строежи на подземна инфраструктура, 

благоустройствени строежи, линейни обекти и 

съоръжения;  

     б/ преустройства в жилищни сгради до 3 етажа; 

     в/ сгради със стопанска дейност с РЗП над 250 м
2 

/включително преустройства/.  

 

 

 

 

 

15.00 лв. 

 

10.00 лв. 

 

30.00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 

на строежи: 

а) за строежи от ІV-та категория  

б) за строежи от V-та категория  

 

 

60.00 лв. 

30.00 лв. 

16. За съгласуване на инвестиционни проекти за сгради, 

огради, съоръжения, обекти на техническата 

инфраструктура, линейни обекти и благоустрояване 

 

 

 



    а/ за проекти, които се разглеждат от Общински 

експертен съвет по устройство на територията;   

    б/ за проекти, които не се разглеждат от Общински 

експертен съвет по устройство на територията;    

 

30.00 лв. 

 

15.00 лв. 

16А 

 

 

 

 

Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за 

съответствие от ОбЕСУТ: 

 

а)  за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

б) за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв.м.  

 

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове 

с площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

г) за преустройство и реконструкция; 

-  за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

-  за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м.  

 

-  за широкоплощни промишлени сгради и складове с 

площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

д) за одобряване на технически или работен проект, 

който е част от комплексен инвестиционен проект; 

-  за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки   

 

-  за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м. 

 

-  за широкоплощни промишлени сгради и складове с 

площ от 1000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

е) за ново одобряване на инвестиционен проект, 

който е загубил правно действие; 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м. 

 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с 

площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

ж)  за одобряване на инвестиционен проект – 

заснемане за възстановяване на книжа 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

 

 

 

0,20 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,50 лв./ кв.м. 

 

 

0,20 лв./ кв.м. 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,25 лв./ кв.м. 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,26 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,65 лв./ кв.м. 

 

 

0,26 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,06 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,15 лв./ кв.м. 

 

 

0,06 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 



предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м. 

 

 

- за широкоплощни промишлени сгради и складове с 

площ от 1000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

 з)  за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, 

за Ел, телефонни кабелни линии и кабелни 

телевизии  

       

и)  за комунално-транспортни планове с елементи на 

благоустрояване  

 

й)  за обекти на техническата инфраструктура за 

инженерни съоръжения (геозащитни съоръжения и 

мостове, приемо-предавателни станции,  

трансформаторви постове и др.)  

 

 

0,25 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,10 лв./ л.м. 

 

 

25,00 лв. 

 

 

 

 

200,00 лв.     

16Б Съгласуване на инвестиционни проекти с оценка 

за съответствие от лицензирана фирма - консултант: 

 

а)   за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

б)   за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и           надстройки 

с площ до 1 000 кв.м.  

 

в) за широкоплощни промишлени сгради и складове 

с площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

г)  за широкоплощни промишлени сгради и складове 

с площ над 5 000 кв. м.   

 

д)   за преустройство и реконструкция; 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м.  

 

- за широкоплощни промишлени сгради и 

складове с площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

е) за одобряване на технически или работен 

проект,който е част от комплексен инвестиционен 

проект; 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м.  

 

 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,25 лв./ кв.м. 

 

 

0,10 лв./ кв.м. 

 

 

1 000,00 лв. 

 

 

0,05 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,125 лв./ кв.м. 

 

 

0,05 лв./ кв.м. 

 

 

 

 

0,13 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,325 лв./ кв.м. 

 



- за широкоплощни промишлени сгради и 

складове с площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

ж)   за ново одобряване на инвестиционен проект, 

който е загубил правно действие; 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м.  

 

- за широкоплощни промишлени сгради и 

складове с площ от 1000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

з)  за одобряване на инвестиционен проект – 

заснемане за възстановяване на книжа 

- за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  

 

- за нежилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, вкл. пристройки и надстройки с 

площ до 1 000 кв. м.  

 

- за широкоплощни промишлени сгради и 

складове с площ от 1 000 кв. м. до 5 000 кв. м.  

 

и)  за топлопреносни мрежи, за външни ВиК мрежи, 

за ел, телефонни кабелни линии и кабелни телевизии  

     

й)  за комунално-транспортни планове с елементи на 

благоустрояване  

 

к)  за обекти на техническата инфраструктура за 

инженерни съоръжения ( геозащитни съоръжения и 

мостове, приемо-предавателни станции,   

     трансформаторви постове и др.)  

 

0,13 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,03 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,075 лв./ кв.м. 

 

 

0,03 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,05 лв./ кв.м. 

 

 

 

0,125 лв./ кв.м. 

 

 

0,05 лв./ кв.м. 

 

 

0,05 лв./ л.м.    

 

 

12,50 лв. 

 

 

 

 

100,00 лв.     

17. За съгласуване на проекти за подробни устройствени 

планове от Общински експертен съвет по устройство на 

територията: 

    а/ в регулация 

    - до 3 поземлени имота; 

    - от 3 поземлени имота до 1 квартал; 

    - от 1 квартал до 3 квартала; 

   б/ извън регулация  

 

 

 

 

 

30.00 лв. 

50.00 лв. 

100.00 лв. 

50.00 лв. 

18.  

  19. 

Отм. Реш. № 302/ 30.03.17 г.   

Отм. Реш. № 302/ 30.03.17 г.                                                                          
 

20. Искане за издаване на заповед за изземване на 

земеделска земя на основание чл.34 от ЗСПЗЗ 

 

10.00 лв. 

21. Искане за констативен протокол за унищожена реколта 20.00 лв. 

22. Искане за разрешение за отсичането и изкореняването 

на дървета и лозя на основание чл.32 от ЗОСИ 

 

10.00 лв. 

23. Искане за издаване разрешително за удължено работно 

време 

 

20.00 лв. 



24. Искане за издаване на екологично становище на обект 10.00 лв. 

25. Издаване на удостоверение за регистрация на 

частнопрактикуващи ветеринарни лекари 

 

5.00 лв. 

26 Издаване на заверено препис-извлечение от решения, 

протоколи, заповеди, актове и договори 

 

3.00 лв. 

27. Изм. Реш. № 581/29.09.22 г. 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения към общината  

 

3.00 лв. 

28. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, 

решения, протоколи и други документи 

4.00 лв. 

29. Попълване приложение на данъчни декларации 1.00 лв. 

30. Удостоверения за търпимост на основание §16, ал.1 от 

ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.87 г.  

 

10.00 лв. 

31. Удостоверения за идентичност на поземлен имот 5.00 лв. 

32. Удостоверения за реално обособени части на сгради  

/чл. 202 от ЗУТ/ 

 

10.00 лв. 

33. Удостоверение за отстояние на търговски обект от 

здравно, детско и учебно заведение 

 

2.00 лв. 

34. Регистрация на собственици на пчели и пчелни 

семейства 

 

2.00 лв. 

35. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба 

на черни и цветни метали 

 

20.00 лв. 

36. 1. Сватбени ритуали на място в Общинска 

администрация или кметство 

2. Сватбени ритуали в ритуалната зала на Община 

Мъглиж в град Мъглиж 

3. Изнесени сватбени ритуали на територията на община 

Мъглиж  

 

10.00 лв. 

 

30.00 лв. 

 

60.00 лв. 

37. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на 

сгради 

15.00 лв. 

38. Издаване на удостоверение за данъчна оценка 5.00 лв. 

39. Издаване на дубликат на документ от МП 3.00 лв. 

40. Издаване на удостоверение за декларирани данни/ 

справка – информация за имотно състояние 

3.00 лв. 

41.  Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР 5.00 лв. 

42.  Издаване на заповед за изработване на ПУП 10.00 лв. 

43. Съгласуване на проекти за ПУП от ОбЕСУТ  

 в регулация:  

30.00 лв. 

50.00 лв. 
-    до 3 поземлени имота 

-   от 3 поземлени имота до 1 квартал 

-   от 1 квартал до 3 квартала 100.00 лв. 

 извън регулация 50.00 лв. 

44. Издаване на копия от документи, съхранявани в 

архива на звено „Местни приходи”   

3.00 лв.                

45. Издаване на разрешително за таксиметров превоз 

на пътници 

50.00 лв. 

46. Регистрация и издаване на талон и регистрационен 

номер на ППС с животинска тяга  

10.00 лв. 

47. (нова Реш. № 64/ 20.02.2012 г.) Определя такси за 

предоставяне на: 

 



47.1. Копие от оцифрен кадастрален план (без данните 

за собствеността) в цифров вид върху магнитен 

носител за урбанизирана теритоия за селата и 

селищните образувания, както следва: 

 до 50 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 от 50 до 200 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 от 200 до 500 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 

 от 500 до 1 000 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 над 1 000 поземлени имота  

 

 

 

 

 

(0.80 лв. х 2) – 30 % за 

всеки поземлен имот, 

но не по-малко от 7 лв. 

  

{(40 лв. х 2) + (0.60 лв. 

х 2 за всеки ПИ от   

горницата над 50)} – 30 

% 

 

{(130 лв. х 2) + (0.50 лв. 

х 2 за всеки ПИ от 

горницата над 200)} – 

30 % 

 

 

- {(280 лв. х 2) + (0.40 

лв. х 2 за всеки ПИ от 

горницата над 500)} – 

30 % 

 

{(480 лв. х 2) + (0.30 лв. 

х 2 за всеки ПИ от 

горницата над 1 000)} – 

30 % 

47.2. Копие от оцифрен кадастрален план (без данните за 

собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за 

урбанизирана територия за градовете с изключение на 

областните, както следва: 

 

 до 50 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 от 50 до 200 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 от 200 до 500 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.80 лв. х 3) – 30 % за 

всеки поземлен имот, 

но не по-малко от 7 лв. 

 

{(40 лв. х 3) + (0.60 лв. 

х 3 за всеки ПИ от   

горницата над 50)} – 30 

% 

 

{(130 лв. х 3) + (0.50 лв. 

х 3 за всеки ПИ от 

горницата над 200)} – 

30 % 

  

{(280 лв. х 3) + (0.40 лв. 

х 3 за всеки ПИ от 

горницата над 500)} – 



 

 от 500 до 1 000 поземлени имота  

 

 

 

 

 

 над 1 000 поземлени имота  

 

 

 

 

 

30 % 

 

{(480 лв. х 3) + (0.30 лв. 

х 3 за всеки ПИ от 

горницата над 1 000)} – 

30 % 

 

47.3. Копие от оцифрен кадастрален план или на част от него 

в графичен вид за урбанизирани територии, съгл. Чл. 41, 

ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ и от областните управители, както 

следва: 

1.40 лв. на кв. дм.., но 

не по-малко от 7 лв. за 

едно копие. 

 

 

 

                             Приложение № 2 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ 

РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

№ по 

ред 
Наименование Мярка 

Такса 

(лв.) 

1 2 3 4 

I. Билки (в сурово състояние)     

1. Грудки, корени, коренища     

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

горска 
 кг  0,09 

 - кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика кг 0,07 

 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 

 - глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка кг 0,01 

 - други кг 0,03 

2. Листа     

 - мечо грозде кг 0,08 

 - боровинка червена и черна, лудо биле кг   0,04 

 - бръшлян, чобанка кг 0,03 

 
- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода 

горска 
кг 0,02 

 - бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел кг 0,01 

 - други кг 0,03 

3. Стръкове     

 - блатно кокиче кг 0,10 

 - горицвет, лазаркиня кг 0,08 

 - гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен кг 0,05 



исоп, прозориче жълто, шапиче 

 
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, 

чубрица планинска 
кг 0,04 

 
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 

мащерка, очанка, риган обикновен 
кг 0,03 

 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 

изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача 

трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче 

червено, пчелник, равнец бял 

кг 0,02 

 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско 

мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, 

росопас, теменуга трицветна, хвощ 

кг 0,01 

 - други кг 0,03 

4. Цветове     

 - липа кг 0,10 

 - божур, иглика кг 0,05 

 
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник 

блатен 
кг 0,03 

 - акация бяла, бъз кг 0,02 

 - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 

 - други кг 0,03 

5. Плодове     

 - боровинка червена и черна, хвойна червена кг 0,15 

 - хвойна сибирска кг 0,10 

 -  кисел трън, къпина, малина кг 0,04 

 - бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02 

 - бъзак, трънка кг 0,01 

 - други кг 0,03 

6. Семена     

 - есенен минзухар кг 0,15 

 - други  кг 0,08 

7. Пъпки     

 - странични борови връхчета кг 0,15 

 - бяла бреза, черна топола кг 0,10 

 - други кг 0,08 

8. Кори     

 - мъждрян, ясен кг 0,20 

 - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 

 - върба кг 0,05 

 - дъб кг 0,03 

 - бреза кг 0,02 

 - други кг 0,03 

9. Лишеи     

 - исландски кг 0,10 

10. Водорасли кг 0,30 

II. 

Генетичен материал за култивирано отглеждане, 

включително при лабораторни условия, за създаване на 

колекции или за възстановяване на други места в 

природата 

    

1. От защитени лечебни растения     

 - плодове 100 г 20,00 

 - семена 100 г 50,00 



 - резници бр. 2,00 

2. 
От лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване 
    

 - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 

 - плодове 100 г 5,00 

 - семена 100 г 10,00 

 - резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения     

 
- луковици, грудки, коренища от всички видове, с 

изключение на описаните 
бр. 0,10 

 - лук (всички видове), перуника(всички видове) бр. 0,20 

 - ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 

 - плодове 100 г 2,00 

 - семена 100 г 5,00 

 - резници бр. 0,10 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ 

МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 
(Създ. с Реш. № 466/ 29.03.2018 г.) 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тарифата се определят начинът за определяне, размерът и редът за заплащане на 

таксите за правото на използване минерална вода от предоставеното на Община Мъглиж за 

срок от 25 години, безвъзмездно за управление и ползване находище за минерална вода 

„Ягода”, изключителна държавна собственост, от Приложение 2 на Закона за водите. 

Чл. 2. Целта на тази тарифа е:  

1. осигуряване на приноса на водоползвателите към възстановяване на разходите за 

водни услуги, и  

2. осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите.  

Чл. 3. Таксите за водовземане от минерални води се определят на базата на разрешения 

обем вода и температурата на минералната вода.  

Чл. 4. (1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва чрез отговарящи на 

нормативните изисквания измервателни устройства.  

(2) В случаите на повреда на измервателните устройства за изчисляване на таксата за 

водовземане се вземат разрешените в разрешителното за водовземане количества.  

(3) Когато не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на 

използваните води за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото 

използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за 

разрешеното водовземане.  

 

        Чл. 5. За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, продължаване 

срока на действие и за изменение и/или допълнение на разрешителното се заплащат такси, 

които са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Мъглиж с решение № 133 от 31.05.2013 г. на 



Общински съвет гр. Мъглиж, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

МОСВ. 

 

Глава втора 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ 

 

Чл. 6. (1) Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:  

Т = Е x W, 

където: 

Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.; 

Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана 

отнетата вода, съгласно таблиците по ал. 2 - в лв./куб. м; 

W - размерът на разрешения годишен воден обем - за минерални води, в куб. м. 

(2) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя 

съгласно следната таблица:  

 

№ 

по 

ред 

Цел на използване на минералната вода Размер на таксата – Е 

(в лв./куб. м) 

t>50 °С 

1. Лечебни цели в специализирани болници за 

лечение и рехабилитация 

0,05 

2. Всички други цели  0,50 

 

(3) Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане по ал. 2  и не 

са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване на 

ползваните количества за отделните цели, таксата се определя върху цялото разрешено 

количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок единичен размер.  

         

 

Глава трета 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА 

 

Чл. 7. (1) Таксaтa за водовземане е годишна и се заплащат не по-късно от 31 март на 

следващата година.  

            (2) Освобождават се от заплащане на таксaтa за водовземане бюджетните 

предприятия на територията на Община Мъглиж. 

         (3) Таксaтa се заплащат по бюджетна сметка на  общината - за разрешителни, 

издадени от кмета на община;  

      (4) При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал 

разрешителното, и на съответната басейнова дирекция на хартиен носител или по електронен 

път на посочен на интернет страницата на басейновата дирекция електронен адрес.  

   

Чл. 8. В платежните документи за превода на сумите по съответната бюджетна сметка 

титулярът на разрешително за водовземане задължително изписва номера на разрешителното, 

периода, за който се внася таксата, основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е 

по ЗВ.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тарифата:  

1. Целите на ползване на отнетата вода са:  



а) „лечебни цели" - когато отнетата минерална вода се използва от лечебни заведения за 

осъществяване на тяхната дейност по смисъла на Закона за лечебните заведения;  

б) „водоснабдяване за други цели" - когато отнетата вода се използва за всички други 

цели извън изрично посочените в букви „а", включително за добив на топлинна енергия с цел 

отопление на сгради, поливане на трева и други декоративни растения в индустриални и в 

други стопански обекти, миене на площадки и др. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тарифата се приема на основание § 133, ал. 7, т. 3 и ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, чл. 9 

и чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА.  

§ 2. При първото изменение или продължаване на разрешителното за водовземане, 

Кметът на общината привеждат издадените разрешителни до влизането в сила на тарифата в 

съответствие със новите правила за определянето и изчисляване на таксата.  

§ 3. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на Кмета на Община Мъглиж.”  

 

Наредбата е приета на заседание  Общински съвет на Община Мъглиж с Решение № 82 

от 29.03.2012 година. 

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 161 от 26.07.2016 г., Решение № 240 

от 24.11.2016 г. (в сила от 14.12.2016 г.), Решение № 302/ 30.03.17 г., Решение № 273/ 

31.08.2017 г., Решение № 377/ 28.09.17 г., Решение № 421/ 30.11.17 г., Решение № 465/ 

29.03.2018 г., Решение № 466/ 29.03.2018 г., Решение № 619/ 28.03.2019 г.., Решение № 45/ 

30.01.2020 г., Решение № 49/ 27.02.2020 г., Решение № 323 и 324 от 26.28.2021 г., Решение № 

528 от 30.06.2022 г., Решение № 634 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Мъглиж. 

 

      Председател на  

      Общински съвет Мъглиж: ……………… 

                Д-р Стефан Христов 

 

 


