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                                             П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         
                  ОТНОСНО: Предложение относно  изменение и допълнение на Наредба № 

11 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 

и ал. 2  и  чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  с поименно гласуване, общ брой 
гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, “против”  и  “въздържал се” няма, Общинският 
съвет  прие 
 
    РЕШЕНИЕ          12 / 94 

 
1. Общинският съвет  с. Крушари  приема следните изменения и 

допълнения в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Крушари: 
 

1. В чл.21, ал.2, т.1 се прави следната промяна: числото 20.00 се променя 
на 25.00; 

2. В чл.21, ал.7, т.1 се прави следната промяна: думите ‘’ чиито родители 
са’’ се заменя с ‘’ на когото един от родителите ‘’; 

3. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:  
3.1. Текстът ”Размерът на таксите за технически услуги се определя както 

следва” става ал.1. 
3.2.  в т. 3  „цифрата 4 лв. става 5 лв.” 
3.3.  в т. 4  „цифрата 2 лв. става 5 лв.” 
3.4.  в т. 5  „цифрата 4 лв. става 4 лв./бр.” 
3.5.  в т. 6  „цифрата 5 лв. става 100 лв.” 
3.6.  в т. 7  думите „основен ремонт и преустройство на съществуващи 

сгради и помещения в тях – 5.00 лв.” се заличават.  
3.7. След т.7 се създава таблица както следва: 
 
 
 



 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ Такса Срок 
 
 
А 
Б 
В 

За обекти І-ва категория   
 
Линейни обекти   
Площни обекти   
За ветрогенератори       
 

А. 1.00 
лв./л.м 
Б. 3.00 
лв./.м2 
В.  1 % от 
стойн. на 
обекта, но не 
по- малко от 
15000лв 

 
 

7 дни 
 

 
А 
Б 

За обекти ІІ -а категория 
Линейни обекти   
Площни обекти             

 
А. 0.90лв/лм 
 Б. 2.50лв/м2 

 
7 дни 

 
 
А 
Б 
В 

За обекти ІІІ -а категория 
Линейни обекти   
Площни обекти  
За базови станции на мобилни оператори 
- върху терен/ ж.р. конструкция 
-върху покрив на сграда или наето 
помещение            

 
А. 0.80лв/лм 
 Б. 2.00лв/м2 
 
300,00лв./бр. 
200,00лв./бр. 

 
 
 
 

7 дни 
 

 За обекти IV - та категория   
 
А 

Жилищни сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. 

0.05% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
Б 

Смесени сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет 
от 100 до 200 места за посетители  

0.05% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
 
 
В 

Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване - за образование, социални 
грижи, култура и изкуство, религия, адми-
нистративни услуги, търговия, обществено 
хранене, хотели и услуги, сгради и 
съоръженията спорт и развлечения и др. с 
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 
кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители  

 
0.05% от 

стойността на 
обекта 

 
 
 

7 дни 

 
Г Производствени сгради с капацитет от 50 до 

100 работни места и съоръженията към тях  

0.05% от 
стойността на 

обекта 

7 дни 

Д Паркове, градини и озеленени площи до 1 
хектар 

200 лева 7 дни 

 
Е 

Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория  

0.05% от 
стойността на 

обекта 

7 дни 

Ж Вътрешни преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с които не се 

0.03% от 
стойността на 

7 дни 



засяга конструкцията им  обекта 
 
З 

Елементи на техническата инфраструктура, 
хидротехнически, хидромелиоративни, 
кабелни и други мрежи, съоръжения и 
инсталации, втова число сградни  
отклоннения  на техническа инфраструктура 
към строежи от тази категория 

 
1 лв/л.м 

 

 
7 дни 

И Електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждени в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване 

1 лв/л.м 
 

7 дни 

  
За обекти V-та категория: 

  

 
А 

Жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради 

0.04% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
Б 

Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ до 
1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за 
посетители  

0.04% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
В 

Производствени сгради с капацитет до 50 
работни места и съоръжения към тях 

0.04% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
Г Строежи от допълващото застрояване, извън 

тези по шеста категория  

0.04% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

 
Д 

Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория  

0.04% от 
стойността на 

обекта 

 
7 дни 

Е Сградни отклонениня на техническа 
инфраструктура към строежи  от тази 
категория 

1лв./л.м. 
7 дни 

Ж Електрони мрежи и съоръжения, изграждани 
в урбанизирани територии с ниско 
застрояване 

1лв./л.м. 
7 дни 

 За обекти VІ-та категория   
А Строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 от 

ЗУТ 
100 лв. 7 дни 

 
 3.8. в т. 8  „0,2% от стойността” се заличава и се създава нова таблица 

както следва: 
 

 СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА 
ПРОЕКТИ 

  

 
1 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЕН 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ с извършена 
предварителна оценка за съответствие, по 
който се издава разрешение за строеж (чл. 
142, ал. 2 от ЗУТ) 

Пълен 
размер на 
такса  за 

одобряване, 
съгласуване 
и  издаване 

 
 

7 дни 



РЗ 
 
 
2 Съгласуване одобряване на ТП до издаване 

на разрешение за строеж 

Пълен 
размер на 
такса  за 

одобряване, 
съгласуване 
и  издаване 

РЗ 

 
 

14 дни 

 
3 

Одобряване на проекти по чл.154,ал.5 от ЗУТ

50 % от 
таксата за 
издаване на 
разрешение 
за строеж 

 
 

7 дни 

 
 
4 Одобряване на комплексен инвестиционен 

проект (по чл. 150 от ЗУТ) и издаване 
разрешение за строеж 

Пълен 
размер на 
таксите по 
отделни 
части на 
проекта, 

завишени с  
30 % 

7 дни 

 
5 При повторно разглеждане и одобряване на 

инвестиционен проект - за всяко разглеждане 

30% от 
стойността за 
одобряване 
на проект 

 
7 дни 

 
6 Одобряване на екзекутивна документация 

(чл. 175, ал. 1 от ЗУТ) 

30% от 
стойността  

на 
одобряване 
на проект 

 
7 дни 

 
7 

С оценка, извършена като комплексен доклад 
от консултант за съответствие с 
предвижданията на подробния устройствен 
план, с правилата и нормативите по 
устройство на територията, с изискванията 
към строежите, съгласно нормативните 
актове на околната среда и здравната 
защита, както и за взаимната съгласуваност 
между отделните части на проекта за обекти: 

 

 
 

 За обекти І-ва категория   
А 
Б 
В 

Линейни обекти 
Площни обекти 
За ветрогенератори 
 

А. 0.20лв/л.м 
Б. 3.00лв/м2 
В.  1 % от 
стойността на 
обекта, 
но не по-
малко от           
15 000 лева 

7 дни 

 За обекти ІІ-ра категория   



 
А 
Б 
 

Линейни обекти 
Площни обекти 
 

0.10лв/л.м 
2.50лв/м2 

 
7 дни 

 За обекти ІІІ-та категория   
А 
Б 
 

Линейни обекти 
Площни обекти 

0.10лв/л.м 
2.00лв/м2 

 
7 дни 

 За обекти ІV-та категория   
А Жилищни сгради със средно застрояване и 

сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. 

 
0.50лв/м2 

 
7 дни 

Б Смесени сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет 
от 100 до 200 места за посетители. 

 
0.50лв/м2 

 
7 дни 

В Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване - за образование, социални 
грижи, култура и изкуство, религия, адми-
нистративни услуги, търговия, обществено 
хранене, хотели и услуги, сгради и 
съоръженията спорт и развлечения и др. с 
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 
кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители. 

 
0.50лв/м2 

 
7 дни 

Г Производствени сгради с капацитет от 100 до 
200 работни места и съоръженията към тях. 

 
0.30лв/м2 

 
7 дни 

Д Паркове, градини и озеленени площи до 1 
хектар 

200 лв. 7 дни 

Е Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория 

 
0.50лв/м2 

 
7 дни 

Ж Вътрешни преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с които не се 
засяга конструкцията им 

0.40лв/м2 7 дни 

 
З 

Елементи на техническата инфраструктура, 
хидротехнически, хидромелиоративни, 
кабелни и други мрежи, съоръжения и 
инсталации, в това число сградни  
отклоннения  на техническа инфраструктура 
към строежи от тази категория 

 
1 лв/л.м 

 
7 дни 

И Електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждени в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване 

1 лв/л.м 7 дни 

 За обекти V-та категория   
А Жилищни и смесени сгради с ниско 

застрояване, вилни сгради реално РЗП 
0,80 лв/м2 7 дни 



Б Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ до 
1000 кв. м. или с капацитет до 100  места за 
посетители 

 
2,00 лв/м2 

 
7 дни 

В Производствени сгради с капацитет до 50 
работни места и съоръженията към тях 

0,80 лв/м2 7 дни 

Г Строежи от допълващото застрояване, извън 
тези по шеста категория 

0,80 лв/м2 7 дни 

Д Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория 

0,50 лв/м2 7 дни 

Е Сградни отклонения на техническа 
инфраструктура за строежи от тази категория 

1 лв/л.м 7 дни 

Ж Електронни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с 
ниско застрояване 

1 лв/л.м 7 дни 

 
 
 
 
8 

Със служебна оценка (издавана от ЕСУТ по 
чл.143, ал.1 от ЗУТ), за съответствие с 
предвижданията на подробния устройствен 
план, с правилата и нормативите по 
устройство на територията, с изискванията 
към строежите, съгласно нормативните 
актове на функционалност, транспортна 
достъпност, опазване на околната среда и 
здравната защита, както и за взаимната 
съгласуваност между отделните части на 
проекта за обекти: 

  

 За обекти ІІІ-та категория   
А Елементи на техническата инфраструктура, 

хидротехнически, хидромелиоративни, 
кабелни и други мрежи, съоръжения и 
инсталации. 

 
0.30лв/л.м 

 
30 дни 

Б Жилищни сгради с високо застрояване; 
сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ над 
5000 кв. м. или капацитет от 200 до 1000 
места за посетители. 

 
1.00лв/м2 

30 дни 

В Производствени сгради с капацитет от 100 до 
200 работни места и съоръженията към тях 

1.00лв/м2 30 дни 

Г Електрически централи и топлоцентрали с 
мощност до 25 мегавата. 

1.00лв/м2 30 дни 

Д Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория 

1.00лв/м2 30 дни 

Е Паркове, градини и озеленени площи над 1 
хектар 

300 лв. 30 дни 

 За обекти ІV-та категория   
А Частни пътища и съоръжения към тях 20.00лв/л.м 30 дни 
Б Жилищни сгради със средно застрояване и   



сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. 

1.00лв/м2 30 дни 

В Смесени сгради със средно застрояване и 
сградните отклонения на инженерната 
структура към тях с разгъната застроена 
площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет 
от 100 до 200 места за посетители. 

 
1.00лв/м2 

 
30 дни 

Г Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване - за образование, социални 
грижи, култура и изкуство, религия, адми-
нистративни услуги, търговия, обществено 
хранене, хотели и услуги, сгради и 
съоръженията спорт и развлечения и др. с 
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 
кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за 
посетители. 

 
 
 

1.00лв/м2 

 
 
 

30 дни 

Д Производствени сгради с капацитет от 50 до 
100 работни места и съоръженията към тях. 

1.00лв/м2 30 дни 

Е Паркове, градини и озеленени площи до 1 
хектар 

200 лева 30 дни 

Ж Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория 

1.00лв/м2 30 дни 

З Вътрешни преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с които не се 
засяга конструкцията им 

1.00лв/м2 30 дни 

И Елементи на техническата инфраструктура, 
хидротехнически, хидромелиоративни, 
кабелни и други мрежи, съоръжения и 
инсталации, в това число сградни  
отклоннения  на техническа инфраструктура 
към строежи от тази категория 

 
0.30лв/л.м 

30 дни 

Й Електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждени в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване 

0.30лв/л.м 30 дни 

 За обекти V-та категория   
А Жилищни и смесени сгради с ниско 

застрояване, вилни сгради реално РЗП 
1.80лв/м2 30 дни 

Б Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ до 
1000 кв. м. или с капацитет до 100  места за 
посетители 

 
1.80лв/м2 

30 дни 

В Производствени сгради с капацитет до 50 
работни места и съоръженията към тях 

1.80лв/м2 30 дни 

Г Строежи от допълващото застрояване, извън 
тези по шеста категория 

0.80лв/м2 30 дни 

Д Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 

1.00лв/м2 30 дни 



строежите от тази категория 
Е Сградни отклонения на техническа 

инфраструктура за строежи от тази категория 
0.30лв/л.м 30 дни 

Ж Електронни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с 
ниско застрояване 

0.30лв/л.м 30 дни 

 
3.9. В чл.27 се създават ал.2 и ал.3 със следния текст: 
- ал.2. Срокът за извършване на технически услуги по чл.27 и посочените в 

таблицата е определен в ЗУТ. 
- ал.3. Изключение правят услугите по чл. 27, ал.1, т.1 и т. 3, за които важат 

и по – кратки срокове, а именно бърза услуга за срок от три дни - заплаща се такса 
завишена с 50 %, експресна – до 24 ч. - заплаща се такса завишена със 100%. 

4. В чл. 29, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 
4.1. В т. 2 текстът  лице с различни имена се заличава и се добавя  - 

имената на едно  лице;  
4.2. В т. 3   текстът раждане или акт за смърт се заличава  и се добавя -

гражданско състояние; 
4.3. В т. 7. се добавя  и заверка на удостоверение за постоянен и настоящ 

адрес; 
4.4.  т.8.се  отменя / на основание Постановление №82/22.04.2008г./; 
4.5. В т.11. цифрата „1” се заменя с – 2 лв./стр.; 
4.6. Създава се  т. 12./ нова /  Издаване на удостоверение за вписване в  

регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или 
бежанец, или на лице без гражданство –4 лв.; 

4.7. Създава се т.14. / нова / Издаване на удостоверение за гражданската 
регистрация по данни от ЛРК /за българско гражданство, лишаване от родителски 
права, за идентичност на име на починало лице, наследници на чужд гражданин, 
за родствени връзки на чужд гражданин/ - 5 лв.; 

4.8. Създава се т. 15./ нова / Издаване на удостоверение за семейно 
положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина –5 лв.;    
         4.9. Създава се т. 16. / нова /   Издаване на удостоверение за семейно 
положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБ –  5 лв.;  
         4.10. Създава се т.17./ нова /Издаване на удостоверения /по искане на 
заинтересованите лица за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях 
документи/ - 3 лв. 

4.11. Създава се т.18 /нова/ Приемане на необходими документи за 
установяване наличието на българско гражданство,изпращане до Министерството 
на правосъдието,получаване на удостоверение за наличие на българско 
гражданство и предоставяне на лицето.- срок до 10 дни след получаване на 
документите- 15 лв.; 

5. В чл. 29, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 
5.1. В т.1. текстът се заличава и се добавя  нов текст Издаване на 

удостоверение за раждане – оригинал; 
5.2. В т.2. текстът се заличава и  добавя нов текст Издаване удостоверение 

за сключен граждански брак – оригинал; 
5.3. В т. 3. текстът се заличава и се добавя нов текст Издаване на препис-

извлечение от акт за смърт – за първи път; 
5.4. т 4. се отменя; 



5.5. В т.5. текстът се заличава и се добавя нов текст Издаване 
удостоверения за настойничество и попечителство 

5.6. т.6. се отменя 
5.7. т.7.се отменя 
5.8. създава се т.8./нова/ Възстановяване и промяна на име -/чл.19а от ЗГР/ 
5.9. създава се т.9./нова/ Приемане на искане и промяна в актовете за 

Гражданско състояние/чл.74 и чл.76 от ЗГР/ 
         5.10. създава се т 10./нова/ Припознаване на дете 

6. В ал.4 текстът се заличава и се добавя нов Обикновената услуга се 
изпълнява за срок от 7 дни, бързата услуга в рамките на 3 работни дни и 
експресната услуга в рамките на работното време, ако е поискана след 12.00 часа 
– в рамките на 24 часа. 

7. В таблицата към чл. 38 се правят следните изменения:  
7.1. в таблицата се заличават точките 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

50, 51, 52,  и т.53.  
7.2. създава се нова ал.1 към чл. 38 със следния текст „За технически услуги 

”. 
 

Обикновена услуга Бърза услуга 
№ 

 
ВИДОВЕ УСЛУГИ такса срок такса срок 

1 Удостоверение за идентичност на имот  5.00 7 дни 10.00 1 ден

2 
Издаване на Удостоверение, че обектът 
не подлежи на държавно приемане /по & 
6 от Наредба 2/ 

20.00 7 дни - - 

3 
Изготвяне на  удостоверение за наличие 
или липса на собственост на недвижим 
имот на граждани по разписен лист 

5.00 7 дни 10.00 1 ден

4 Издаване на Удостоверение по чл.151 от 
ЗУТ, за обекти без необходимост от 50.00  7 дни - - 

5 Удостоверение за отстояния на обект 10.00 7 дни 20.00 3 дни

6 Заверка Приложение – част І на  данъчни 
декларации по чл.14 от ЗМДТ - - 5.00 1 ден

7 Издаване на извадка от действащ ПУП 20.00лв  на 
УПИ 7 дни 25.00 1 ден

8 Издаване на координати на триангулачни 
и осови точки от справочни регистри 

1 лв/брой 
точки 2 дни 

2.00 
лв/бр
ой 

1 ден

9 
Процедура по допускане изменение  на 
ПУП- ПР, -ПЗ, РУП и др. по чл. 134 и чл. 
150 ЗУТ 

30 лв/ УПИ 14 
дни - - 

10  Процедура по допускане изработване на 
ПУП – ПЗ по чл. 124 от ЗУТ 

30лв/дка , но 
не по-малко 
от 30 лв/имот

14 
дни - - 



11 Процедура по разглеждане  на ПУП- ПР, 
-ПЗ, РУП и др. по чл. 134 и чл. 150 ЗУТ 50 лв/УПИ 45 

дни   

12 Процедура по разглеждане на ПУП – ПЗ 
по чл. 124 от ЗУТ 

60лв/дка , но 
не по-малко 
от 60 лв/имот

45 
дни   

13 Процедура по разглеждане и одобряване 
на ПУП -парцеларен план 50 лева 45 

дни   

14 При повторно разглеждане на ПУП- ПР, -
ПЗ, РУП и др. – за всяко разглеждане 20 лева 14 

дни   

15 

Провеждане на процедура по учредяване 
на право на преминаване през чужд имот 
на основание чл.192, ал.2, също и при 
издадени разрешения за строеж за 
проводи на инженерната структура 

100 лева 30 
дни   

16 Удостоверение за търпимост на 
основание § 16, ал. 1 от ЗУТ 100 лв. 7 дни   

17 
Издаване на Удостоверение за степен на 
завършеност на основание чл.181, ал.2 
от ЗУТ 

30.00 лв 7 дни -  

18 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (по чл. 
177, ал. 3 от ЗУТ) 

    

 На строежите 1V-та категория     

А Частни пътища и съоръженията към тях 200 лв. 7 дни - - 

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 

1.20лв/ 
м2 7 дни - - 

В 
Производствени сгради с капацитет от 50 
до 100 работни места и съоръженията 
към тях 

1.20лв/ 
м2 7 дни - - 

Г Паркове, градини и озеленени площи до 
1 хектар 500 лв. 7 дни - - 

Д 
Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите до 100 м2 от тази категория 

50.00лв 
 7 дни - - 

Е 
Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите над 100 м2 от тази категория 

80.00лв 
 7 дни - - 



Ж 
Вътрешни преустройства на сградите от 
първа до четвърта категория, с които не 
се засяга конструкцията им 

50.00лв 
 

7 дни 
 - - 

З 

Елементи на техническата 
инфраструктура, хидротехнически, 
хидромелиоративни, кабелни и други 
мрежи, съоръжения и инсталации в това 
число сградни отклонения на техническа 
инфраструктура към строежи от тази 
категория 

1.00лв/л.м 7 дни - - 

И 
Електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждани в урбанизирани 
територии с високо и средно застрояване

1 лв/л.м 7 дни - - 

 На строежите V-та категория     

А 
 

Жилищни и смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради реално РЗП 100 лева 7 дни - - 

Б 
Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ 
до 200 кв. м. или с капацитет до 50  места 
за посетители

100.00 лв. 
 

 
7 дни - - 

В 
Сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ 
от 200 до 1000 кв. м. или с капацитет над 
50 места за посетители

100.00 лв. 
 7 дни - - 

Г Производствени сгради с капацитет до 50 
работни места и съоръженията към тях 

100.00 лв. 
 7 дни - - 

Д Строежи от допълващото застрояване, 
извън тези по шеста категория 

40.00 лв. 
 7 дни - - 

Е 
Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите до 100 м2 от тази категория 

40.00 лв. 
 7 дни - - 

Ж 
Реконструкции, преустройства, основни 
ремонти и смяна предназначението на 
строежите над 100 м2 от тази категория 

40.00 лв 
 7 дни - - 

З 
Сградни отклонения на техническа 
инфраструктура за строежи от тази 
категория 

1 лв/м 7 дни - - 

И 
Електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждани в урбанизирани 
територии с ниско застрояване 

1 лв/м 7 дни - - 

19 Удостоверение за реално обособени 
части на сгради (по чл. 202 от ЗУТ) 120.00 лв 30 

дни - - 



20 
Издаване на решение и заповед по чл. 
195 от ЗУТ по искане на 
заинтересованите лица(собственици) 

20.00лв. 30 
дни - - 

21 
За ползване на тротоарни площи по 
време на строителство 

0.50лв/м2/де
н 7 дни       - - 

22 Депозит за възстановяване на 
повредените тротоарни настилки 40лв /м2  - - 

 
8. В таблицата се  заличават точките: 12,15,17,18,33,44,35 /в частта услуги 

за погребения – ритуал/ 
8.1. създава се нова ал.2 към чл. 38  със следния текст „За административни 

услуги” 
 

                                                    
1. Ритуал за сключване на граждански 

брак и оформяне на документи с 
церемония 

20.00 лв. 

2 Ритуал за сключване на граждански 
брак и оформяне на документи без 
церемония 

10.00 лв. 

3 Разрешение за ползване на 
видеокамера при сключване на 
граждански брак 

10.00 лв. 

4 Разрешение за фотоуслуги 
извършвани при провеждане и след 
провеждане на ритуала сключване на 
граждански брак 

10.00 лв. 

5 Тъжен ритуал 15.00 лв. 
6 Нотариална заверка за 

удостоверяване на датата и подписите 
на частни документи без определен 
материален интерес: 
- за първи подпис 
- за всеки следващ 

 
 
 
 

5.00 лв. 
2.00 лв. 

7. Нотариална заверка за 
удостоверяване на съдържание на 
документ: 
-за първа страница 
-за всяка следваща 

 
 

5.00 лв. 
2.00 лв. 

8. Искания за достъп съгласно ЗДОИ По тарифа определена от МФ 
 

9. Създава се нова ал.3  към чл. 38 със следния текст „За други услуги” 
 

  По 
ред 

Вид   услуга Цена 

1. Издаване на заверено препис-
извлечение от решения, протоколи, 

 



актове и договори 
за физически 
лица 

за юридически лица 1,00лв./стр. 2,00 лв./стр. 

2. Издаване на удостоверение от общ 
характер и служебна бележка 

2,00 лв. 

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

6,00 лв. 

4. Издаване на заверени копия от 
документи, съхранявани в архива на 
Общината 

1.00лв/стр, за всяка следваща 
0.50лв 

Копирни услуги   
-едностранно    0.20лв/стр 

5. 

-двустранно    0.30лв/стр 
6. Цветно принтиране      0.50лв. /бр. 
7. Удостоверение за данъчна оценка              4,00 лв. на имот 
8. Удостоверение за декларирани данни 

и за имотно състояние 
2,00 лв. 

9. Издаване на удостоверения за платен 
данък върху превозните средства или 
издаване на дубликат от квитанция за 
платени местни данъци и такси 

2,00 лв. 

10. Издаване на копие от данъчна 
декларация 

2,00 лв. 

11. Заверка на молба за извършване на 
обстоятелствена проверка 

2,00 лв. 

12 Изготвяне на разпечатка  за 
задълженията за данък върху 
недвижимите имоти, такса за битови 
отпадъци и данък за превозните 
средства 

2,00 лв. 

13 Заверка на Приложение-част I на 
данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ 

   2.00лв/бр. 

Заверка на копие от актове, договори, 
заповеди, решения, протоколи и други 
документи по ЗОС 

 

обикновена -7дни  3.00лв/за година 
бърза          -3 дни  4.50лв/за година 

14 

експресна  -1 ден  6.00лв/за година 
15 Удостоверение за извършена 

обстоятелствена проверка 
5,00 лв. 

16 Издаване на удостоверение за 
реституционни претенции и искания по 
смисъла на чл.18 от ЗППДОП 

5,00 лв. 

17 Издаване на фактура   1.00лв/бр 
18. Становища за държ. приемателна комисия    10,00 лв./бр 
19 Удостоверение за получаване на 

административен адрес 
5,00 лв. 

20 Издаване удостоверение за 5,00 лв. 



регистрация по Закона за 
вероизповеданията 
Издаване на :  21 
- удостоверение за завършен клас 4.00лв/бр 

22 -дубликат на свидетелство за 
завършено основно образование 

10.00лв/бр 

23 Издаване дубликат на диплома за 
средно образование 

   10,00 лв./бр 

24  При явяване на изпит при 
самостоятелна форма на обучение 

                     10.00лв. 

25 Използване на зали общинска 
собственост за срещи, събрания и др. 

       5.00лв./час 

26 Ползване на зала за граждански 
ритуали: 

 

-  за весели ритуали  
* без кухня 35.00лв 
* с кухня   70.00 лв. 
- за тъжни ритуали  
* с кухня 30.00лв 

 

* без кухня 15.00лв 
27 Ползване на почивна база 6.00 лв./леглоден 
28 За раздаване на листовки, проспекти, 

стокови мостри и/или други материали 
с рекламна цел на общ.места на ден за 
едно лице 

16.00лв 

29 За използване на автомобил с 
високоговорител с рекламна цел на 
ден за един автомобил 

16.00лв 

30 За провеждане на рекламно шествие 
на ден 

16.00лв 

За реклама върху трансп.ленти, табла 
на огради, стени, калкани, витрини и 
др. 

 

- кв.м. на ден 0.50лв 

31 

-кв.м. на месец 10.00лв 
32 За светлинни реклами от неонови 

тръби, крушки и др. на стени, огради, 
покриви,калкани и др. 

8.00лв/кв.м. на месец 

33 За  фирмени указателни табели с 
примерно съдържание- име на 
фирмата, инициали, запазен знак, 
адрес, телефон, предмет на дейност, 
указателна стрелка, отстояние и др. 

8.00лв/кв.м. на месец 

34 Билборд 10.00лв/кв.м. на месец 
Ползване на техническа работилница и 
канал 

     10.00лв/ден 

Услуга:  
- с автобус       1.50лв/км 

35 
___ 
36 

- с автобус за погребения в с.Крушари  10.00лв. 



-с ремарке 1.00лв/км 
-с фадрома 30.00лв/час+1.50лв/км 
-с багер 30.00лв/час+0.60лв/км 
-с УАЗ-микробус 1.20лв/км 
- погребална кола 0.50лв/км 
-погребална кола за с. Крушари                       8.00 лв. 
-с мотокар 30.00лв/час+1.00лв/км 
-с “С 100” 60.00лв/час+2.00лв/км 

 

-с “ИФА” /почистване на шахти/ 25.00лв/курс+1.50лв/км 
37. Такса за ползване на общински мери и 

пасища /годишна/ ; 
2.00 лв/дка 

38. Издаване на удостоверение на 
основание на чл.66 и във връзка с 
чл.33 от ЗС; 

5.00лв. 

39. Издаване удостоверения на обекти, 
които не подлежат на категоризиране; 

 
3.00 лв. 

40.  Издаване на разрешение за 
настаняване или преместване на 
временен пчелин; 

 
4.00 лв. 

41. Издаване на удостоверение за 
съставен акт за общинска собственост; 

5,00 

42. Удостоверение за категоризация на 
търговски обект 

100,00 лв. 
срок на издаване - 14 дни 

 
10. Създава се нова ал. 4 към чл. 38 със следния текст:»Цените на всички 

услуги в таблиците за «Административни услуги»  и  „За други услуги» са за 
извършване на обикновени услуги. В случай на необходимост от по-бърза услуга 
се прилагат цените и сроковете на чл. 36 от тази Наредба». 
  11. Създава се нова ал.5 към чл. 38 със следния текст: „Такси за ползване 
на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти-общинска собственост'': 
 

№ по Наименование Мярка Такса 
ред     (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 исоп,     
  прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
  - 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, кам-     
  шик, лепка, медуница, миши уши,     
  пача трева, пелин обикновен, по-     
  дъбиче бяло, подъбиче червено,     
  пчелник, равнец бял кг 0,02 
  - врабчови чревца, вратига, глу-     
  харче, еньовче, змийско мляко,     
  имел бял, комунига жълта, мок-     
  реш, 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 култи-     
  вирано отглеждане, включител-     
  но 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 спе-     
  циален 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 

 
12. Създава се точка 1 към ал.5 на чл.38 със следния текст: Таксите се 

заплащат преди издаване на позволителното». 
 



13. Създава се точка 2 към ал.5 на чл. 38 със следния текст: «Таксите по т.1 
постъпват в бюджета на общината като  местни приходи».     

    
14. В чл.39, ал.1 се отменя и се създава нова:  ''При неспазване на 

разпоредбите на тази Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 
20 до 200 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци се налага 
имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.'' 
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         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
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                                             П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         
                                                     ОТНОСНО: Предложение относно приемане на изменение 

в Наредба № 15 за управление и 
финансиране на дейностите по третиране на 
битови и строителни отпадъци на територията 
на община Крушари. 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 2  и  

чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ брой гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 
 
    РЕШЕНИЕ          12 / 95 
 

I.  Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба № 
15  за управление и финансиране на дейностите по третиране на битови и 
строителни отпадъци на територията на община Крушари: 

1. В чл. 2 т. 7 думата „депата” се заменя със „съдове за ТБО”; 
2. В чл. 4 „определените за целта депа за ТБО” се заменя със „съдове за 

ТБО”; 
3. В чл. 5 т.1  текстът:” Да осигуряват места за смет и се грижат за 

чистотата на тези места” се заменя с „Да се грижат и да съдействат за 
опазването на съдовете за битови отпадъци, като не допускат 
разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят 
капаците, да осигуряват поддържането на чистотата около съдовете”; 

4. В чл. 5 т. 2 думата „места” се заменя с думата „съдове” и след думата 
„като:” се добавя:”земна маса, животински, растителни, токсични, 
болнични”; 

5. В чл. 5 т.3 след думата „пепел/” се добавя израза:”и да не допускат 
запалването им”. 

                                           
                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                   
         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
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                                             П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         

                                        ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за 
командировки от Председателя на Общинския 
съвет и Кмета на общината през третото 
тримесечие на 2009 година. 

 
 
 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 8 ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната  и  чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ брой 
гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, “против”  и  “въздържали се” няма, Общинският 
съвет  прие 

 
РЕШЕНИЕ          12 / 96 
 

 
1. Общинският съвет с. Крушари приема отчета за разходваните средства за 

командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината през 
третото тримесечие на 2009 година. 
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         /Илхан Мюстеджеб /   
 
         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
         /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
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                                             П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         

                                        ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната 
инфраструктура в община Крушари.  
    

 
 

  След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 
23  и  чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ брой гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, 
“против”  и  “въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
РЕШЕНИЕ          12 / 97 
 

 
1. Общинският съвет с. Крушари  приема за сведение информацията за 

състоянието на пътната инфраструктура в община Крушари. 
 
2. Общинският съвет с. Крушари задължава Кмета на общината  да 

информира в писмен вид Областния управител на област Добрич и Министъра на 
Министерството  на  регионалното развитие и благоустройството   за състоянието 
на пътната инфраструктура в общината. 
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         ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
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                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         

                                       ОТНОСНО: Информация  относно извършената дейност по 
зимната подготовка в общината. 

 
 
 
 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23  

и  чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,  общ брой гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, “против”  и  
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ          12 / 98 
 

 
1. Общинският съвет  с. Крушари  приема за сведение информацията 

относно извършената дейност по зимната подготовка в общината. 
 
 
                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                             
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                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg 

    
 
 
 
 

                                             П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  12 
 
                                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  28.10.2009 г. 
                                                     ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                         

                  ОТНОСНО: Предложение относно кандидатстване по Проект 
„Красива България”. 

 
 

 
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т. 23   

и чл. 27 ал. 3  от ЗМСМА, общ брой гласували 8, от тях с 8  гласа  “за”, “против” и 
“въздържали се” няма, Общинският съвет  прие 

 
 
 
 

    РЕШЕНИЕ          12 / 99 
 
 

1. Общинският съвет с. Крушари  дава съгласие Община Крушари да 
кандидатства пред Проект „Красива България” гр. София по мярка 02 
„Подобряване на социалната  инфраструктура" с проект „Целодневна детска 
градина с. Лозенец, община Крушари”,  като определя участието на общината на 
55 % от общата стойност на проекта. 
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