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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 Самуил. 

Чл. 2. /1/ На територията на общината се събират следните местни такси:  

1. За битови отпадъци; 

2. За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ За ползване на детски ясли, 

детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги; 

4. /отм. с Решение № 47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 24.01.2011 г./; 

5. /отм. с Решение № 21.351 по Протокол № 21 на Об.С-Самуил от 30.12.2008 г./; 

6. За технически услуги; 

7. За административни услуги; 

8. Други местни такси, определени със закон. 

9. /нова с Решение № 21.351 по Протокол № 21 на Об.С-Самуил от 30.12.2008 г./ за притежаване на куче. 

             /2/ На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по 

ал.1, по цени определни с тази Наредба. 

            /3/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. 

Чл.3. /1/ Размерът на местните  такси и цени на услугите се определя в български лева. Местните такси са 

прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки. 

           /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. с Решение № 20.431 по Протокол № 20 на ОбС-Самуил от 29.05.2017 г./Ефективно разпределение на 

общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги; 

5. /отм. с Решение № 20.431 по Протокол № 20 на ОбС-Самуил от 29.05.2017 г./Насърчаване на частния 

сектор в предоставянето на регламентираните в тази наредба услуги. 

         /2/ За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за 

всяка от дейностите.  

Чл.5. /1/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по 

неговото прилагане. 

         /2/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: 

работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по 

събиране на таксите и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата или цената на 

услугата. 

         /3/ Тези разходи се включват в разходите на общината по предоставянето на услугата при условие, че не се 

осигуряват със стандартите за държавните дейности. 

Чл.6. /1/ Размерът на таксата може да не  възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на 

определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. 

          /2/ В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за 

сметка на общинските приходи. 

          /3/ Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, 

допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. 

Чл..7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса 

за периода на ползване на услугата.  

Чл.8. /1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от 

заплащането на отделни такси. 

         /2/ В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 
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        /3/ Конкретният ред и размер на облекченията по ал.1 се определят  ежегодно преди приемането на 

общинския бюджет с изменения  и допълнения на тази наредба. 

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 могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерат на цените не се 

ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 

Чл.10. /1/ Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.  

           /2/ Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация по ред, определен в 

Системата за финансово управление и контрол на Община Самуил. 

                 /3/ Приходите от местните такси постъпват в общинския бюджет. 

 

   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 ежегодно преди приемането 

на общинския бюджет с изменения и допълнения на тази наредба. 

Чл.12. /1/ Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги при 

промяна размера на таксите и цените. 

            /2/ Анализът по ал.1 съдържа: 

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

цена; 

          2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

          3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания, свързани с 

услугите, за които се събират такси и цени на услуги; 

          4.препоръки за подобряване на администрирането на таксите и цените на услугите; 

Чл.13. Общинската администрация подържа актуални данни за: 

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

2.ползвателите на представената услуга; 

3.изключенията от обща политика (преференции); 

4.използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, 

използвани за определяне на размера им; 

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

 

ГЛАВА ВТОРА 
 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

(i) РАЗДЕЛ І 
 

Такса за битови отпадъци 
 
Чл. 14. /доп. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./Таксата се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоражения на битовите 

отпадъци.Размерът на таксата се опредля за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения;чистота на териториите за обществено 

ползване”. 

Чл.14а /нова. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ 

/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/или за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване.  

/2/ Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 14 в съответния район, както и честотата на 

сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на 

предходната година.” 

Чл.15. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 

2. ползвателя – при  учредено вещно право на ползване; 

3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия. 

Чл.16. 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; 
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2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоражения за обезвреждането им; 

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоражения за обезвреждане на битови отпадъци; 

Чл.16а. /нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ 

“Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата битови отпадъци за 

текущата година, таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.”  

Чл.17./1/ (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) „Таксата се заплаща 

на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. 

Таксата се събира от звено “Местни данъци и такси” към Община Самуил..” 

        /2/ (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г.  на Об.С – Самуил) „На предплатилите от 

01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.” 

Чл.18. /1/ /доп. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ “Собственикът на 

новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота, ако таксата 

не е предплатена от предишния собственик.” 

      /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. 

     /4/ (изм. и доп. с Решение №35.668 по Протокол № 35на ОбС-Самуил от 28.02.2022г.)  

Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата, или ако имотът не се ползва през цялата година и 

е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до 31 октомври на предходната година в 

общината по местонахождението на имота. 

Чл.18а (1) (изм. и доп. с Решение №35.668 по Протокол № 35на ОбС-Самуил от 28.02.2022г.)  
Не се събира такса за услугата „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 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота. 

              (2) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец утвърден със заповед на кмета в звено „Местни 

данъци и такси”, която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, 

декларацията следва да включва  всички съсобственици и/или ползватели на имота. 

(3) Декларацията се подписва от всички съсобственици и/или ползватели, но се подава от един от тях и 

се ползва и от останалите. 

(4) След изтичане на срока по ал.1  подадените декларации се разглеждат в срок до 10 януари  по 

отношение на тяхната допустимост и основателност. За резултатите от извършената проверка се изготвя 

протокол  в  срок до 15 януари , който се предава на кмета на общината. 

(5) Не се освобождават от таксата по ал.1 собственици и/или ползватели на недвижими имоти, когато: 

1. декларацията по ал.2 не е подадена в срока по ал.1; 

2. декларацията не е подадена по утвърдения образец или не са попълнени всички реквизити в нея; 

3. декларацията не е подписана от всички съсобственици и/или ползватели. 

4. /отм. с Решение № 20.431 по Протокол № 20 на ОбС-Самуил от 29.05.2017 г./имат неплатени 

задължения към община Самуил (за последните три години) 

(6) В 14 дневен срок от изтичане на срока по ал. 4 и при наличие на хипотезите по ал. 5 се  издава отказ 

за освобождаване от таксата за услугата по ал. 1. 

Нов Чл.18б (1) ( Решение №46.843 по Протокол №46 на ОбС-Самуил от 02.02.2015 г.)   За обстоятелствата 

декларирани по ал.1 на предходния член, се извършват проверки от общинска администрация чрез трикратно 

посещение и събиране на информация за дължими сметки за електрическа енергия и вода за съответния период 

за освободените по реда на чл.18а имоти. 

(2) В случаите, когато се установи, че за имот, който е освободен по реда на чл.18а от заплащане на 

таксата за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“  има отчетена ел. енергия и/или вода за съответната 

година и/или се ползва, задължените лица заплащат таксата за услугата в пълен размер със съответните лихви, 

като същите губят правото на 5% отстъпка и носят административнонаказателна отговорност, съгласно чл.123, 

ал.3 от ЗМДТ. 

Нов Чл.18в (1) ( Решение №46.843 по Протокол №46 на ОбС-Самуил от 02.02.2015 г.)   Освобождават се от 

заплащане на такса за битови отпадъци Законно регистрираните вероизповедания в страната - за молитвените 

домове, храмовете и манастирите, заедно с поземлените имоти, върху които са построени и в които се извършва 

богослужебна дейност; 

(2) Освобождаването на лицата по ал. 1 се извършва служебно. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 

терени с друго предназначение 

 



 4 

Чл.19. /1/ Таксата се заплаща за ползване на пазари (открити и покрити), тържища, тротоари, площади, улични 

платна, места, върху които са организирани 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/ Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет 

         /4/Таксите по ал.1 се опредлят, както следва: 

1. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ Такса за ползване 

на пазари на  открито, с цел търговия със селскостопанска продуция и  промишлени  стоки. 

 

№                 Вид  услуга         Мярка     Такса /лв./ 

 За ползване на пазари с цел, търговия със селскостопанска 

продукция и промишлени стоки 

   

1. I зона – селата Самуил  и Владимировци     м2  на  ден        1.20  

2. II зона – останалите населени места от  общината     м2  на  ден        0.80 

 

2. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 30.12.2008 г./ Такси за места, 

върху  които  се  организирани  панаири, събори  и  празници  за  продажба  на  стоки. 

 

  

 

 

3. ( изм. с Решение № 15. 278  от  Протокол № 15  на  ОбС-Самуил от  27.08.2008 г.) Такси за 

места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други увеселителни игри. 

 

№ по 

ред  

Видове атракционни игри и места за скари на територията на 

цялата община, по време на празници организирани от 

общината 

Еднократна  такса 

/ за срок  една седмица/ 

1. Голяма люлка  80 лв. 

2. Люлка  “гондола”  80 лв. 

3. Малка люлка  60 лв. 

4. Надуваеми   игри  40 лв. 

5. Други спортни игри  25 лв. 

6. Стрелбища  25 лв. 

7.  Места за скари :  

7.1 С места за сядане 70 лв. 

7. 2 Без места за сядане 40 лв. 

 

 

4. ( измемено и допълнено с Решение № 9.72 от Протокол № 9/24.06.2004 г. на Об.С-Самуил, 

изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 30.12.2008 г.) Такси за ползване на тротоари, 

площади, улични платна и други общински терени за временно разполагане на строителни материали  и 

временното им разполагане за други цели. 

 

№ Видове  такси Месечна такса за 1 кв.м 

4.1 Складиране на строителни материали 0.60 лв. 

4.2 Ползване на тротоарни площи за лятна 

градинка пред магазини и търговски 

обекти 

0.70 лв. 

4.3 Ползване на площади за сушене на 

билки и трева 
0.50 лв. 

4.4 Ползване на тротоарни площи, зелени 

 площи и площади за паркиране на МПС 

/отнася се за МПС спрени от движение, 

комбайни и др./ 

0.50 лв. 

4.5 Ползване на тротоарите, площадите и  

зелените площи за други  цели / без 

оборска тор / 

0.50 лв 

 

 

 

№          Населено  място         Мярка       Такса / лв./ 

 За  всички  населени  места  от общината      м2  на  ден           1.20 
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           /5/ . (изм. с Решение № 6. 75 от Протокол № 6 на Об.С –Самуил от 19.02.2008 г.), (изм. с Решение № 

58.919 от Протокол № 58 на ОбС- Самуил от 30.03.2023 г.) Таксите по т.4 на предходната алинея 4 се плащат 

при издаването на разрешението за посочения в него период.  

         /6/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно до 5-то число на текущия месец. 

         /7/ При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от 

прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 

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

Чл.20. За І или ІІ група инвалиди размерът на таксите по чл.19, ал.4 се намалява с 25% /двадесет и пет процента/. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

/изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./, /изм. с Решение №37.678 по 

Протокол №37 на Об.С-Самуил от 31.03.2022 г./, 
 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери и други общински социални услуги 

 

Чл.21 . /отм. с Решение №37.678 по Протокол №37 на Об.С-Самуил от 31.03.2022 г./  

 

Чл.22. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г., изм. и доп. с 

Решение№3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил/ Лицата, настанени и ползващи услугите в 

специализираните институции и социалните услуги в общността, държавно делегирани дейности   заплащат  

месечна такса в размери съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския 

бюджет /Утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.2003 г., обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. И 

доп., бр. 55 от 17.06.2003 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г., изм. И доп., бр. 97 от 2.11.2004 г., в сила от 1.11.2004 г., 

бр. 54 от 4.07.2006 г., бр. 58 от 27.06.2008 г., в сила от 27.06.2008 г., бр. 58 от 29.07.2011 г., в сила от 29.07.2011 

г./, а за социалните услуги общинска дейност съгласно тарифи в Правилник за устройството, организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”-Община Самуил. 

Чл. 23. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се 

внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл.22- до  25 –о число на месеца, за който се дължат. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

Туристическа такса 
/отм. с Решение № 51.869 по Протокол №51 на ОбС-Самуил от 22.12.2022 г./       

 
Чл.24. /отм. с Решение № 51.869 по Протокол №51 на ОбС-Самуил от 22.12.2022 г./       

 

 

РАЗДЕЛ V 
/отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./       

 
Чл.25. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./       
Чл.26. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./       
Чл.27/отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./       
Чл.28. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./       
Чл.29. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./  

 

РАЗДЕЛ VІ 

 
Такси за технически услуги 

 

Чл. 30./1/ Таксите се  заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите 

във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройство, 

кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

          /2/ Не  се заплаща за технически услуги, визирани в чл.108 от ЗМДТ. 

Чл. 31. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите  лица, ползватели на услугата, 

при предявяване на искането. 

Чл. 32. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на 

бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 33. Размерът на таските за технически услуги се определя, както следва: 
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         1. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г.,изм. с Решение№3.014 

по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил / за издаване на скица за недвижим имот – 10.00 лв.; за скица с 

два и повече имота – 20.00 лв.; 

         2. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г., изм. с Решение№3.014 

по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил / за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 

застрояване – 20.00 лв.; 

         3. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г., изм. с Решение№3.014 

по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил / за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 

месеца – 5.00 лв.; 

         4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж – 0.10 лв./кв.м./. линеен м., но не по-малко от 20.00 

лв. 

         5. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ за издаване на 

удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 5.50 лв.; 

         6. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ за заверяване на преписи 

от документи и на копия от планове и документацията към тях – 5.50 лв./стр., за всяка следваща страница по 0.60 

лв.; 

         7. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г., изм. с Решение№3.014 

по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил / за издаване на разрешения за поставяне на временни 

съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други – 15.00 лв.; 

         8. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г., изм. с Решение№3.014 

по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил /  за издаване на разрешения за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 20.00 лв.;  

Чл. 34./1/ Срокът за извършване на технически услуги по чл.33, т.1, 2, 4 и 8 е съгласно разпоредбите на Закона за 

устройство на територията, а за останалите е 14 /четиринадесет/ дни. 

    /2/ За извършване на бърза услуга до 3 /три/ работни дни таксата се  удвоява, а за експресна – 24 часа – се 

заплаща в троен  размер. 

РАЗДЕЛ VІІ 

Такси за административни услуги 
Чл.35. /1/(изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За услуги 

по гражданското състояние със срок за изпълнение 3 (три) работни дни от деня на заявяване се заплащат 

следните такси: 

1. За издаване на удостоверение за наследници: 

1.1. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) за наследници по 

права линия  – 2,00 лв.; 

1.2. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) за наследници по 

съребрена линия – 4,00 лв.; 

2.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за идентичност на лице с различни имена-  2,00 лв. 

3.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 2,00 лв.; 

4. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-

извлечение от акт за смърт:  

4.1. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) при издаване въз 

основа на регистрите, които се съхраняват в Община Самуил – 3,00 лв.; 

4.2. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) при издаване въз 

основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, които не се съхраняват в 

Община Самуил – 5,00 лв.; 

5.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за семейно положение – 3,00 лв; 

6. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.)  За издаване на 

удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 4,00 лв; 

7.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на    

удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3,00 лв; 

8.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За адресна 

регистрация по постоянен адрес – 2,00 лв; 

9.  (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За адресна 

регистрация по настоящ адрес – 2,00 лв.; 

10. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверения за постоянен адрес – 2,00 лв.; 

11. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверения за настоящ адрес– 2,00 лв.; 
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12. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за промени на постоянен адрес – 3,00 лв.; 

13. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за промени на настоящ адрес– 3,00 лв.; 

14. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за родените от майката деца– 2,00 лв.; 

15. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за правно ограничение– 2,00 лв.; 

16. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За вписване в 

регистъра на населението– 3,00 лв.; 

17. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина – 5,00 лв.; 

18. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република 

България – 10,00 лв. 

19. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на копия, 

пълни преписи или извлечения от актове за гражданско състояние: 

19.1. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) при издаване въз 

основа на регистрите, които се съхраняват в Община Самуил – 3,00 лв.; 

19.2. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) при издаване въз 

основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, които не се съхраняват в 

Община Самуил – 6,00 лв.; 

20. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.)  За всички други 

видове удостоверения по искане на граждани – 5,00 лв.; 

21. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.)  За легализация на 

един документ по гражданско състояние за чужбина – 5,00 лв. 

22. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За издаване на 

удостоверение за настойничество или попечителство за втори и следващ път за срок от 3 (три) работни дни от 

датата на заявяване се заплаща такса в размер на 2,00 лв. 

         /2/. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) Не се заплаща такса 

за 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 за първи път; 

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; 

8. издаване на удостоверение за настойничество или попечителство за първи път. 

      /3/. (изм. с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За услуги по ал.1,  

когато е възможно да бъдат изпълнени за срок по-малък от 3 (три) работни дни от деня на заявяване, се заплащат 

следните такси: 

1.За експресна услуга със срок на изпълнение в рамките на деня на заявяване, се заплаща удвоеният размер на 

съответната такса по ал.1. 

     /4/ (нова с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) Таксите на услугите по 

ал.1 се намаляват с 50%, когато правоимащото лице (с изключение на упълномощените представители) е с 

намалена трудоспособност /инвалидност 50% и повече/, което се доказва с валидно експертно решение, издадено 

от компетентна експертна лекарска комисия. 

      /5/ (нова с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) За деца до 14-годишна 

възраст вкл., за учащи във всички видове учебни заведения на територията на общината и за лица на 70 и повече 

години, таксата по чл.35, ал.1, т.8, т.9, т.10 и т.11 е 1,00 лв. 

     /6/ (нова с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) Лицата ползват по-

благоприятното за тях облекчение по ал.4 или ал.5. 

      /7/ (нова с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) Когато услугите се 

заявяват и получават по пощата, дължимата такса е съгласно размера, определен в ал.1.” 

Чл. 35а /1/ (нов с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.) Такса за издаване 

на удостоверение по чл.42 от Административнопроцесуалния кодекс за срок от 3 (три) дни – 5,00 лв.; 

/2/ (нова с Решение № 12.221 по Протокол № 12 от 28.09.2012г. на Об.С – Самуил.)  За експресна 

услуга със срок на изпълнение в рамките на деня на заявяване, се заплаща удвоеният размер на съответната 

такса по ал.1.” 

Чл.36. (изм. и доп. с Решение № 28.605 по Протокол № 28 от 08.01.2018г., изм. и доп. с Решение № 51.869 по 

Протокол № 51 от 22.12.2022г. ОбС-Самуил) За административни услуги, които се извършват от общината, се 
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събират такси по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права 

върху общински имоти -  чл.111 от ЗМДТ. 

1. по производства за настаняване в общински имоти (със или без търг/конкурс ) (на брой), до 2 месеца 

(след решение на ОбС-Самуил ) – 5,00 лв. 

2. по производства за продажба /замяна, делба/ на общински имоти и движими вещи (със или без 

търг/конкурс ) (на брой), до 2 месеца (след решение на ОбС-Самуил ) – 7,00 лв. 

3. по производства за учредяване на вещни права върху общински недвижими имоти (на имот), до 3 

месеца (след решение на ОбС-Самуил ) – 10,00 лв. 

 

Чл. 37. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща таска в размер на 

3.00 лв. 

Чл. 38. /отм. с Решение № 35.546 по Протокол № 35 на ОбС-Самуил от 29.01.2010г./ 

Чл. 39. /отм. с Решение № 35.546 по Протокол № 35 на ОбС-Самуил от 29.01.2010г. / 

 

РАЗДЕЛ VIII 
 

Обикновени нотариални такси 
/съгласно чл.83, във връзка с чл.85 от ЗННД и действащата тарифа за нотариалните такси към ЗННД/  

 

Чл. 40. /Изм. и доп. с  Решение №30.479 по Протокол № 30 на ОбС-Самуил от 04.08.2009г./  

 За  удостоверяване  съдържанието  на  частни  документи  без  определен  материален  интерес – върху  първия  

екземпляр: 

 1. за  първа  страница    - 10.00 лв. 

 2. за  всяка  следваща, а останалите екземпляри се таксуват като преписи -  2.00 лв. 

Чл. 41. За  удостоверяване  на  датата  и  подписите  на  частни  документи  без  определен  материален интерес: 

 1. за  първия  подпис     - 5.00 лв. 

 2. при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по т.1; 

 3. за всеки следващ подпис – 2.00 лв. 

 4. на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за 

всеки подпис – 10.00 лв.; 

 5. при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който се ползва за учредяване, промяна или 

прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по т.4.  

 Забележка: Таксата по чл.41 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и 

подписите, а в противен случай се събира отделно. 

Чл. 42. За  удостоверяване  верността  на  преписи  и  извлечения  от  документи  и  книжа 

        1. за  първа  страница - 3.00 лв. 

 2. за  всяка  следваща - 2.00 лв 

 

РАЗДЕЛ  ІХ 
/нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г.;/ 

 

Такса за притежаване на куче. 

Чл. 42а За притежаване на куче, собствениците, чийто постоянен адрес/седалище са на територията на 

общината, заплащат годишна такса в размер на 2,40 лв. в срок до 31 март. 

/1/ Собствениците подават декларация съгласно Наредба №11 за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни животни на територията на Община Самуил в тримесечен срок от придобиване на 

кучето в общинската администрация по постоянния му адрес/седалище. 

/2/ Таксата се заплаща жегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на 

придобиването на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година 

таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, 

включително месеца на придобиването. 

/3/ Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване на 

безстопанствените кучета. 

/4/ Освободени от такса са собствениците на кучета, съгласно чл. 175 ал. 2 от Закона за ветеринарно 

медицинската дейност.” 

 

 ГЛАВА ТРЕТА 
 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
Чл.43. За всички услуги, предоставяни от общината, се определя цена, извън тези по чл.2, ал.1 от тази наредба. 
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Чл..44. /1/ Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по 

предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на 

услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

         а) разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки: 

         б) материални, режийни, консултанстски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, 

комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване: 

         в)  разходи за управление и контрол:   

         г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и 

регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда: 

         /2/ разходите по ал.1 се определят или се изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за 

отчетност. 

         /3/ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

         /4/ Цените на услугите са прости и пропорционални. 

         /5/ Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета 

на общината 

Чл.45. /1/ Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

         1.обикновена:  

         2.бърза: 

         3.експресна: 

         /2/ Сроковете за извършване на услугите са: 

         1.обикновена – в рамките на нормативно определения срок за определената услуга:   

         2.бърза – в рамките на 50% от  условията определени в т.1: 

         3.експресна – до 24 часа от момента на поръчването и при възможност за изпълнението й: 

      /3/ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и 

заплащане на цената на съответния вид услуга: 

      /4/ Бързата услуга се заплаща с 50% от увеличение, а експресната – в двоен размер спрямо обикновената 

услуга: 

      /5/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната услуга: 

Чл.46. Мястото за изпълнение на услугите се определя със заповед на кмета на общината. 

Чл.47. При неспазване на сроковете по чл. 45, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на 

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

Чл.48. /1/ Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва: 

 

№ Основание Мярка Размер 

 

1 2 3 4 

І За техническо обслужване   

1 /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  За одобряване на инвестиционни проекти за строеж на 

сгради, инсталации, ремонти и преустройства 

върху 

проектната 

стойност 

0,2%, но не 

по-малко от 

30,00 лв. и не 

повече от 1000 

лв. 

2. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   

- - 

3. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  За пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл 

срок 

върху 

проектнта 

стойност 

50 % от 

цената по т.І.1 

или т.І.2 

4. За процедиране при одобряване на комплексен инвестиционен проект   Цената по 

т.І.1, ІІ.18.5 

или ІІ.18.6     

+30% 

5. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  За издаване на разрешения за прокопаване и разрешения 

за поставяне на  РИЕ /рекл. информ.елементи/: 

 

лв./за 1 бр. 5.00 

6. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
 

- - 

7. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  За издаване на хелиографни копия от планове за строеж, 

инсталации и други 

лв./за 1 бр. 4.00 

8. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от лв./бр. 27.00 
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30.12.2008 г./  Издаване скица и разрешение или мотивирано 

предписание за проектиране на подробен устройствен план /ПУП/ за 

част от квартали или цели квартали 

 

9. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
 

- - 

 

10. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
 

- - 

11. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
 

- - 

12. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  Даване на становище за въвеждане в експлоатация на 

строителни обекти 

 

лв./бр. 11.00 

13. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
 

- - 

14. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За одобряване на екзекутивни чертежи, в които няма 

изменение от  инвест. Проект 

 

върху 

проектната 

стойност 

0.10% 

15. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  
Ползване на проектно-сметна документация от 

 техническия  

архив на общината 

 

лв./бр. 

комплект 

документи 

22.00 

16. Извършване на обстоятелствена проверка на обект с цел 

удостоверяване на факти и обстоятелства по ТСУ: 

  

16.1 /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./   
- за обекти отстоящи до 10 км. от с.Самуил 

- за обекти отстоящи над 10 км. от с.Самуил 

 

 

лв./бр. 

обекти 

 

 

11.00 

13.00 

16.2 /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  За установяване на възможност за ползване на строителни 

обекти 

лв./бр. 

обекти 

22.00 

16.3 ( нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г.) 

За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на строежи от IV и V категория: 

а/ за обекти с разгъната застроена площ  до 30 м2  

б/ за обекти с разгъната застроена площ  от 30 до 60 м2  

в/ за обекти с разгъната застроена площ  от 60 до 100 м2  

г/ за обекти с разгъната застроена площ  над 100 м2  

д/ за линейни  обекти  до  един  километър  

е/ за  линейни  обекти  до  над  километър  

     ( нова с Решение № 6.40 от Протокол №6 / 01.03.2004 г. на ОбС-

Самуил ) 

  Цените на услугите по т.16.3 на физически лица за жилищни нужди се 

предоставят с намаление на таксите с  50 % 

 

 

 

 

 

лв./бр. 

лв./бр. 

лв./бр. 

лв./бр. 

лв./бр. 

лв./бр. 

 

 

 

 

 

55.00 

80.00 

110.00 

160.00 

110.00 

160.00 

16.4 (нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г. ) 

“За издаване удостоверение за търпимост по §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и 

§21 от ЗР на ЗУТ” 

 

 

 

лв./бр. 

 

 

 

16.00 

16.5 (нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г.) 

“За издаване удостоверение за предоставени данни по кадастър на 

основание чл.52 от ЗКИР” 

 

 

 

лв./бр. 

 

 

 

5.50 
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16.6 (нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г.)За извършване проверка на фундаментите на строежа на 

основание чл.159, ал.3 от  ЗУТ 

 

 

лв./бр. 

 

 

22.00 

17. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г.) 

Издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда 

лв./бр. 11.00 

17.А (нова с Решение № 5.19 от Протокол №5/28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008г. 
За  информация  за  координати 

 

За 1 бр. 

точка/лв. 

 

1.20 

17.Б

. 
(нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г.) 

За копие от реперен карнет 

 

За 1 бр. 

точка/лв. 

1.20 

17.В (нова с Решение № 5.19 от Протокол №5 / 28.01.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г.)За  нанасяне на имот  или сграда  

За 1 бр. 

точка/лв. 

1.50 

но не-помалко 

от 11.00 

17.Г /нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За нанасяне на промени в собствеността по разписните 

списъци въз основа на искане на заинтересованото лице 

За 1 бр. 

имот/лв. 

3,00 

17.Д /нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За даване идентификатор /планоснимачен номер/ на имот 

и нанасяне в разписния списък 

За 1 бр. 

имот/лв. 

5,00 

17.Е /нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За попълване приложение на данъчна декларация: 

- с документ за собственост 

- без документ за собственост 

За 1 бр. 

имот/лв. 

 

 

1,00 

2,00 

17.

Ж 
/нова с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За участие на специалист от общинска администрация при 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строеж 

 

За 1 бр. 

имот/лв. 

 

10,00 

17. З /нова с Решение №55.909 по Протокол №55 на ОбС-Самуил от 

28.07.2011 г./ 

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска 

земя се определя от: 

        1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за 

категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на 

земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 

от 1996 г.); 

       2. размера на земята, включена в границите на определената 

площадка или трасе на обекта; 

       3. местонахождението на земята съобразно категорията на 

населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България; 

      4. вида на обекта; 

      5. възможността за напояване. 

Размерът на таксата се определя по формулата: 

Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол, 

където: 

                Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. 

земеделска земя (лв.); 

                СББ - средният бонитетен бал за съответната категория 

земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ 

е 2,5; 

                 Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за 

обекта;  

                 Кк - коефициентът за категорията на населеното място; 

                 Кпол - коефициентът за поливност. 

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера 

на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 
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         1. за изграждане на: 

- търговски обекти; 

- производствени обекти; 

- складови обекти; 

- административни обекти; 

- курортни обекти; 

- туристически и спортни обекти; 

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 

а) при площ до 1 дка.  включително  

б) при площ над 1 до 5 дка. включително  

в) при площ над 5 до 10 дка. включително  

г) при площ над 10 дка. 

 

        2. за обекти - публична държавна и публична общинска 

собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и 

културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално 

предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 

обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти 

на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с 

производството, съхранението и преработката на селскостопанска 

продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; 

стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; 

обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска 

техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на 

игрища за голф. 

независимо от размера на площта, която се засяга – 2.00 лв.; 

 

          3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за 

които предложения за промяна на предназначението са внесени от един 

и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, 

коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от 

площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях 

подробни устройствени планове. 

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в 

зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на 

обекта, както следва: 

1. За земи в землищата на населени места от IV и V категория 

- по т. 1; 

- по т. 2 

За земи в землищата на населени места от VI, VII и VIII 

категория 

- по т. 1; 

- по т. 2 

За линейни обекти коефициентът е 1,00 лв. 

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 лв., a 

при поливни -       

                1,00 лв..  

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за 

производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази 

част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения 

и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция. 

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за 

инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и 

извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се 

определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на 

предназначението на земеделските земи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 лв.  

3.00 лв.  

4.00 лв. 

5.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 лв 

 0,80 лв. 

 

6,00 лв. 

 0,50 лв 
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Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 2 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 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 прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, 

както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на 

Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни 

проекти. 

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се 

променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен 

фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична 

общинска собственост. 

           При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет Самуил  за 

изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на 

земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица  се 

заплаща такса  

 

 

 

 

 

 

1/декар 

 

 

 

  20.00 лв. 

ІІ. За административно обслужване   

 

18. 

 

Експертна оценка от общински експертен съвет по устройство на 

територията на обекти, които не са инвестирани от общината. 

  

 

 

 

 

18.1. 
/изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ 

За обекти със строителна стойност до 50 000 лв. 

 

 

лв. 

 

 

32.00 

18.2. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За обекти със строителна стойност от 50 000 до 100 000 лв. 

 

лв. 

 

43.00 

18.3. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За обекти със строителна стойност от 100 000 до  500 000 

лв. 

 

лв. 

 

54.00 

18.4. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За обекти със строителна стойност над 500 000 лв. 

 

лв. 

 

65.00 

18.5. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  “За процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти за 

изменение на ПУП в обхват до 3 квартала” 

 

лв. 

 

15.00 

18.6. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ “За процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти за 

изменение на ПУП в обхват над 3 квартала и за имоти извън 

строителните граници и в произв. зони” 

Забележка: За обявяване на ПУП чрез публикации се заплаща и таксата 

за публикуване 

 

 

 

лв. 

 

 

50.00 

18.7. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ “За процедиране и разглеждане на ОЕСУТ на проекти за 

ПУП за линейни обекти на техническата инфраструктура”  

Забележка: За обявяване на ПУП чрез публикации се заплаща и таксата 

за публикуване 

 

 

лв./л.м. 

 

0,10лв./л.м., 

но не по – 

малко от 100 

лв. и не 

повече от 500 

лв. 

19. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ 

- - 

20. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ За депониране на земни маси и строителни отпадъци – на  

общински терен за не повече от 2 месеца. 

 

лв./куб.м. 

 

3.20 

21. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  

Комплект документи за закупуване на общ.жилище 

 

лв./бр. 

 

2.20 

22. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./  

Комплект документи по ЗУЖВГМЖСВ 

 

лв./бр. 

 

3.20 



 14 

23. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на удостоверение за доказана жилищна нужда по 

чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ 

 

лв./бр. 

 

2.20 

24. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ 

 Молба-декларация по жилищно настаняване 

 

лв./бр. 

 

1.10 

25. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на удостоверение за идентичност на адреси на 

недвижим имот 

 

лв./бр. 

 

5.50 

26. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ “Изготвяне на удостоверение за това, че имота е общинска 

собственост или не е актуван като общинска собственост” 

 

лв./бр. 

 

5.50 

27. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Удостоверения за липса или наличие за реституционни 

претенции за недвижими имоти по реда на ЗВСВНОИ по ЗПИНМ, 

ЗБНМ, ЗДИ и ЗС 

 

лв./бр. 

 

5.50 

28. ( изм. с Решение № 12.132 от Протокол № 12 / 29.09.2004 г. на ОбС-

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил 

от 30.12.2008 г., изм. с Решение №3.014 по Протокол №3 на ОбС-

Самуил от 17.12.2015 г.) 

Издаване на удостоверения, за това дали имота не е общинска 

собственост   

 

 

 

лв./бр. 

 

 

 

3.00 

29. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на препис от акт за общ.собственост 

 

лв./бр. 

 

11.00 

30. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на препис от документи, съхранявани към 

преписки за общински имоти. 

 

лв./бр. 

 

11.00 

31. /изм. с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ Образуване на преписка за българско гражданство 

 

лв./бр. 

 

10.00 

31а /ново с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по 

искане на граждани 

 

лв./бр. 

 

10.00 

31б /ново с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ Образуване на преписка за установяване на самоличност 

 

лв./бр. 

 

10.00 

31в /ново с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ Заверка на данни по гражданско състояние в документи по 

образец на чуждестранни органи 

 

лв./бр. 

 

5.00 

31г /ново с Решение №3.014 по Протокол №3 на ОбС-Самуил от 

17.12.2015 г./  Припознаване на дете – 5.00 лева“ 
лв./бр. 5.00 

32. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Извършване на копирни услуги във всички бюджетни 

звена - /формат А4/. 

 

1 страница 

двустранно 

 

0.10 

0.15 

33. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Организиране на мероприятия от външни лица в зали на 

общинската администрация 

 

лв./час 

 

16.00 

34. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Препис от Решение на ОБС 

 

лв./1 стр. 

 

1.10 

35. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на удостоверение  - УП 2 

 

лв./бр. 

 

1.10 

36. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на образец 30 

 

лв./бр. 

 

1.10 

37. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Преиздаване на документи за получени доходи по 

нетрудови правоотношения  

 

лв./бр. 

 

1.10 

38. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешение за извършване на таксиметров 

превоз 

 

лв./бр. 

 

11.00 

39. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Съгласуване на проект за временна организация на 

движението при строително-ремонтни работи 

 

лв./бр. 

 

11.00 
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40. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Месечна цена за 1 МПС за таксиметрова местостоянка 

лв./за 1 МПС 

месечно 

 

2.20 

41. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Заверка на маршрутно разписание и разрешително за 

таксиметрова дейност 

 

лв./бр. 

 

2.20 

42. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Удостоверение за извършване на превози на пътници по: 

- вътрешни автобусни  линии 

 

лв./бр. 

 

 

11.00 

43. ( отм. с Решение № 17.299 от Протокол № 17 / 16.09.2008 г. на ОбС-

Самуил ) 

- - 

44. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешение по Наредба № 5 на ОбС-Самуил 

 

лв./бр. 

 

21.50 

45. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на удостоверения за: 

- вписване на регистрирани на частна практика ветеринарни лекари 

- притежавани  имоти от  емлячния регистър 

 

 

 

лв./бр. 

лв./бр. 

 

 

 

11.00 

5.50 

46. /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ 

- - 

47. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешение за отсичане на дървета по чл.32 

от ЗОСИ: 

 

лв./бр. 

 

 

 

1.10 

 

 

48. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешения за отсичане на дървета под режим 

на особена закрила – чл.34 от ЗОСИ 

 

лв./бр. 

 

11.00 

49. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешения за отсичане на дълготрайни 

декоративни дървета по чл.63 ЗУТ 

- орехи, кестени, черници, лешници: 

- всички други дървета: 

 

 

 

лв./бр. 

лв./бр. 

 

 

 

11.00 

5.50 

50. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на свидетелства за собственост на 

селскостопански  животни 

 

лв./бр. 

 

2.20 

51. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на разрешителни за преместване на пчелните 

семейства  

лв./бр.пч. 

сем.-во 

0.55 

52. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./ Издаване на свидетелства за собственост на пчелните 

семейства 

лв./1 бр.пч. 

сем.-во 

1.10 

53. Изготвяне на оценителни протоколи за щети върху земеделски земи при 

известен извършител 

 20 % от 

общата сума 

на щетата 

54. ( изм. и доп. с Решение №20.280 от Протокол № 20 / 04.08.2005 г. на  

Об.С-Самуил ) 

” Такса за ползване и събиране на лечебни растения ” 

1.Цветове: 

 За събиране на липов цвят 

 За събиране на бъз 

2.ПЛОДОВЕ: 

 За събиране на бъзак / черно грозде / 

3.СТРЪКОВЕ: 

 За събиране на маточина 

 За събиране на жълт кантарион 

 За събиране на бял  равнец 

4.ЛИСТА: 

 За събиране на коприва 

5.ДРУГИ: 

 

 

 

 

лв./кг 

лв./кг 

 

лв./кг 

 

лв./кг 

лв./кг 

лв./кг 

 

лв./кг 

лв./кг 

 

 

 

 

0,05 

0,02 

 

0,01 

 

0,03 

0,04 

0,02 

 

0,03 

0,02 

ІІІ. УСЛУГИ ВЪВ Ф – Я  “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

  

 /отм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ 
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55. /изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил от 

30.12.2008 г./  

За ползване на помещения в учебните, детските и обслужващите звена 

за мероприятия с образователна цел от външни лица 

- летен период –м.май - м.октомври 

- зимен период – м.ноемри – м.април 

 

 

 

лв./на час 

лв./на час 

 

 

 

2.20 

3.20 

55.А /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

- - 

55 Б /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

- - 

55 В /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

- - 

55 Г /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

- - 

55 Д /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

-  

55 Е /отм. с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ 

- - 

55 

Ж 
/доп. с Решение №8.110 от Протокол №8/28.03.2008 г. на Об.С – 

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на Об.С-Самуил 

от 30.12.2008 г./  

Издаване на копирни услуги формат А4 

1 бр./лв 

 

1 бр./лв 

 

0.10 

страница 

0.15 

двустранно 

ІV. Други видове услуги   

56. /изм. и доп. с Решение №31.471 от Протокол №31/25.07.2006 г. на 

ОбС – Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-

Самуил от 30.12.2008 г./ 

За сключване на граждански брак и изготвяне на необходимите 

документи 

лв.  

с ритуал    

16.00 

без ритуал   

5.50 

56. 

А 
/новa с Решение № 23.431 от Протокол № 23/12.07.2013г. , изм. с 

Решение № 52.934 по Протокол №52  от 26.05.2015 г. на ОбС – 

Самуил/ 

Такса за ползване на залата за тържествени ритуали и чествания: 

-  честване на стватби, балове и др. подобни; 

1.Ползване на залата в село Самуил 

2. Ползване на Столова без кухня в с. Владимировци  

3. Ползване на залите в останалите населени места 

4. Ползване на зали за чествания с продължителност до два час 

 

 

 

 

 

лв./мероприят

ие 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 без ддс 

80,00 без ддс 

35,00 без ддс 

50% от 

стойностите 

по точки 1-3 

57. /Нова с Решение №36.454 по Протокол №36/07.02.2003 г., изм. С 

Решение №6.41 по Протокол №6/01.03.2004 г. на Об.С – Самуил, изм. с 

Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 30.12.2008 г./ 

 

Служебна бележка за дохода 

1 бр./лв 0.55 

57 

А 
/нова с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ Удостоверение за факти и обстоятелства във връзка със 

ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ   

лв./бр 

 
10.00 

V. /Нова  с Решение №31.471 от Протокол №31/25.07.2006 г. на ОбС – 

Самуил, изм. с Решение №21.351 по Протокол №21 на ОбС-Самуил от 

30.12.2008 г./ 

 

Услуги от звено «Местни данъци и такси» 
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58. ( Нова с Решение № 36.454 по  Протокол № 36 / 07.02.2003 г., изм.с 

Решение №31.471 по Протокол №31/25.07.2006 г. на ОбС-Самуил, 

изм.с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил) 

Извършване на данъчни услуги   по  ЗМДТ  и ДОПК: 

а/ удостоверение за данъчна оценка  на  недвижим  имот  на  физически 

лица; 

 Обикновена услуга до 14 дни 

 Бърза услуга  до  3 дни 

 Експресна услуга до 24 часа 

б/ удостоверение за данъчна оценка  на  недвижим  имот  на юридически  

лица  и  ЕТ; 

 Обикновена услуга до 14 дни 

 Бърза услуга  до  3 дни 

 Експресна услуга до 24 часа 

в/ Удостоверения по  ЗМДТ  и  ДОПК / за платени данаци, декларирани  

данни  и  др. / 

 Обикновена услуга до 14 дни 

 Бърза услуга  до  3 дни 

 Експресна услуга до 24 часа 

г/издаване на преписи от документи съхранявани в общинския данъчен  

архив 

( Нова с Решение№3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил) 

  д/ “ Заверка на удостоверения и документи издадени от звено “ МДТ”, 

необходими за чужбина. 

( Нова с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил) 

 е/ “ Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка. 

 

 

 

 

 

 

лв./бр 

 

 

 

 

лв./бр 

 

 

 

 

 

лв./бр 

 

лв./за лист 

 

 

лв./бр 

 

лв./бр 

 

 

 

 

 

 

5.00 

7.00 

9.00 

 

 

8.50 

       11.00 

       15.00 

 

 

3.00 

4.00 

5.00 

 

1.00 

 

 

5.00 

 

       10.00 

 

59.  

/отм. с Решение №12.221 по Протокол №12 на ОбС-Самуил от 

28.09.2012 г./ 

  

 

60. /нова с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 

24.01.2011 г./ ; отм. с Решение № 49.792 по Протокол №49 на ОбС- 

Самуил от 28.03.2011 г./   

-- -- 

61. ( Нова с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил.) 

За маркиране на дървесина и сортиментиране на дървесинана  

корен 

  

61а. Едра строителна дървесина – пл.м3  
пл.м3 

1.00 лева без 

ДДС 

61б. Средна строителна дървесина – пл.м3    пл.м3 1.20 лева без 

ДДС 

61в. Дребна строителна дървесина – пл.м3    пл.м3 1.40 лева без 

ДДС 

61г. Дърва за огрев – пр.м3                 пр.м3 1.40 лева без 

ДДС 

62. ( Нова с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил.) 

За измерване, кубиране и маркиране на дървесина с общинска 

горска марка в лежащо състояние 

  

62а. Едра строителна дървесина – пл.м3            пл.м3 0.50 лева без 

ДДС 

62б. Средна строителна дървесина – пл.м3      пл.м3 0.60 лева без 

ДДС 

62в. Дребна строителна дървесина – пл.м3      пл.м3 0.70 лева без 

ДДС 

62г. Дърва за огрев – пр.м3               пр.м3 0.80 лева без 

ДДС 

63. ( Нова с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-

Самуил.) 

За събиране на вършина от общински горски територии”- пр.м3  - пр.м3 

5.00 лева без 

ДДС 
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64. ( Нова с Решение №3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на ОбС-Самуил.) 

За издаване на хартиени превозни билети за транспортиране на 

дървесина от извън горските територии – за  1 бр. 
1 бр./лв 

1.50 лева без 

ДДС 

 

VІI. 

(изм. и доп. с Решение №37.678 по Протокол №37 на Об.С-Самуил от 

31.03.2022 г.) 

Услуги от Общинско предприятие «Обществено хранене и социални 

услуги» 

  

65. Предоставяне на обедно хранене за едно  лице  лв/ден 3.60 

 

              /2//доп. с Решение №8.110 от Протокол №8/28.03.2008 г. на ОбС – Самуил/ 

 Средствата събрани по точка 1 от настоящото решение ежемесечно се внасят в приходната сметка на 

общината, които след това се отстъпват като дофинансирани средства на съответните училища от местните 

дейности.  

 

    

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

         Чл.49. /отм. с Решение № 20.431 по Протокол № 20 на ОбС-Самуил от 29.05.2017 г./ За несъбрана такса 

по чл.24, ал.3 на физическите лица се налага глоба в размер от 50,00 до 300,00 лв., а на юридическите лица се 

налага имуществена санкция в размер от 100,00 до 500,00 лв.         

         Чл.50. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят  от определени от кмета 

длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или определен от него със заповед заместник – кмет. 

         Чл.51. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДНА 

 
         §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. 

         4. “Зони” по чл.19 са определени с Решение № 24.302 по протокол № 24 от 30.01.2002 г. на Общински 

съвет- Самуил. 

         

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или 

определени от него със заповед длъжностни 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. Размерът на таксата за битови отпадъци по глава втора, раздел І  за; 

 

- 2003 година е определен с Решение  № 32.390 по протокол №32 от 14.12.2002 год. на ОбС-Самуил.  

- 2004 година е определен с Решение №4.15 по протокол №4 от 09.12.2003 год. на ОбС – Самуил 

- 2005 година е определен с Решение №14.145 по  протокол №14 от 29.11.2004 г. на ОбС – Самуил. 

- 2006 година е определен с Решение №23.327 по  протокол №23 от 29.11.2005 г. на ОбС – Самуил. 
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- 2007 година е определен с Решение №37.554 по  протокол №37 от 31.01.2007 г. на ОбС – Самуил. 

-  2009 година е определен с Решение №21.352 по протокол №21 от 30.12.2008 г. на ОбС – Самуил. 

- 2011 година е определен с Решение № 48.782 по протокол № 48 от 21.02.2011г. на ОбС-Самуил /план-сметка/ 

 

§ 5.Тази Наредба е приета с Решение №33.404 по протокол № 33  от 17.03.2003 год. на Общински съвет-Самуил, 

на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила 01.04.2003 година. 

Допълнена с Решение № 36.454//07.08.2003 г. по Протокол № 36  на ОбС-Самуил. Допълнена с Решение № 

5.19/28.01.2004 год.. по Протокол № 5 на ОбС-Самуил; Допълнена с Решение № 6.40 и 6.41 /01.03.2004 год. по 

Протокол № 6  на Об.С-Самуил; Изменена и допълнена с Решение № 9.72 /24.06.2004 г. по Протокол № 9  на 

Об.С-Самуил; Изменена и допълнена с Решение № 12.132 /29.09.2004 г. по Протокол № 12 на Об.С-Самуил; 

Изменена и допълнена с Решение № 20.280/04.08.2005 г. по Протокол № 20 на Об.С-Самуил; Допълнена с 

Решение № 24.353 и изменена с Решение №24.365 от 29.12.2005 г. по протокол №24 на ОбС-Самуил; Изменена и  

допълнена с Решение № 31.471/25.07.2006 г. по Протокол №31 на Об.С-Самуил; Изменена и допълнена с 

Решение № 6.75 и 6. 79/19.02.2008 г. от Протокол № 6 на Об.С –Самуил.; Доп. с Решение №8.110 от Протокол 

№8/28.03.2008 г. на Об.С – Самуил; Изменена и допълнена с  Решение № 15. 278 от Протокол № 15 на Об.С-

Самуил от 27.08.2008 г.; Изм. с Решение № 17. 299 от Протокол № 17 на Об.С-Самуил от  16.09.2008 г.; Изм. с 

Решение №21.351 от Протокол №21 на Об.С-Самуил от 30.12.2008 г.; Изменена и допълнена с Решение № 30. 

479 от Протокол № 30 на ОбС-Самуил от 04.08.2009 г.; Изменение с Решение № 35. 546 от Протокол № 35 на 

Об.С-Самуил от 29.01.2010 г.; Изменена и допълнена с Решение №37.579 от Протокол № 37 на Об.С-Самуил от 

22.03.2010г.; изменена и допълнена с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 24.01.2011 г.; 

изменена с Решение № 49.792 по Протокол № 49 на Об.С-Самуил от 28.03.2011 г.; изменения и допълнения с 

Решение № 51.830 по Протокол № 51 на Об.С-Самуил от 29.04.2011 г.; изменения и допълнения с Решение № 

55.909 по Протокол № 55 на Об.С-Самуил от 28.07.2011 г.; изменения и допълнения с Решение № 2.014 по 

Протокол № 2 на ОбС-Самуил от 29.11.2011 г.; изменения и допълнения с Решение №12.221 по Протокол №12 

на ОбС-Самуил от 28.09.2012 г./; допълнения с Решение № 18.327 по Протокол 18 на ОбС-Самуил от 

28.03.2013г. ; изм. и доп. С Решение № 23.431 по Протокол № 23 на ОбС-Самуил от 12.07.2013г.; изм. и доп. с 

Решение №46.843 по Протокол №46 на ОбС-Самуил от 02.02.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 52.934 по 

Протокол №52  от 26.05.2015 г. на ОбС – Самуил, изм. и доп. с Решение№3.014 по Протокол №3/17.12.2015 г. на 

ОбС-Самуил./; / изм. и доп. с Решение № 20.431 по Протокол № 20 на ОбС-Самуил от 29.05.2017 г./; (изм. и доп. 

с Решение № 28.605 по Протокол № 28 от 08.01.2018г.); (изм. и доп. с Решение №35.668 по Протокол № 35 на 

ОбС-Самуил от 28.02.2022г.); (изм. и доп. с Решение №37.678 по Протокол №37 на ОбС-Самуил от 

31.03.2022 г.) и (изм. и доп. с Решение №51.869 по Протокол №51 на ОбС-Самуил от 22.12.2022 г.) 
 

§ 5а (нова с Решение №47.762 по Протокол № 47 на Об.С-Самуил от 24.01.2011 г.) „За 2011 година таксата за 

битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на 

годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година, се прави отстъпка 5 на 

сто”. 

§ 6. Всички промени  в настоящата наредба влизат в сила след обявяването им в таблото за съобщения на 

общинския съвет в партерния етаж в сградата на общинската администрация по реда на чл.8, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. 

§7.  
1. Настоящите промени влизат в сила от 13.06.2017г. 

2. Настоящите промени влизат в сила от 23.01.2018г. 

3. Настоящите промени влизат в сила от 15.03.2022г. 

4. Настоящите промени влизат в сила от 01.04.2022г. 

5. Настоящите промени влизат в сила от 06.01.2023г. 

 

 

 

       

 

 

Председател  

на ОбС – Самуил: 

     /д-р Бейтула Сали/ 
 

 


