
 

 
08-01-42/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Монтана. 

Решение 

№ 651 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

и чл. 86, ал.2 от Закона за местните данъци и такси  

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

I. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Монтана се правят следните 
изменения и допълнения: 
§1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За ползване на тротоари, площади, улична платна, места, върху които 
са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени 
с друго предназначение, които са общинска собственост, се заплаща такса.”  
2. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Зоните по ал. 2 са определени в Приложение към настоящата наредба. 
3. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Таксата се заплаща за заета площ на квадратен метър на ден или на 
месец при наличие на разрешение за упражняване на сезонна търговия и за 
търговия в районите на утвърдените пазарни площадки.“ 
4. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) При ползване на мястото повече от месец, таксите се заплащат 
месечно.“ 
5. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Таксите се определят, както следва: 
1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за 

търговска дейност на открито, както и за промоции и събития от рекламен 
характер се заплаща такса в размер на: 

а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 
б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 
в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 
2. За ползване на общинска площ, върху която са организирани панаири, 

събори и празници, за продажба на стоки се заплаща такса в размер на: 
а) Първа зона – 6,00 лв./кв. м на ден; 
б) Втора зона – 4,00 лв./кв. м на ден; 
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в) Трета зона – 2,00 лв./кв. м на ден. 
3. За ползване на общински места върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки и други се заплаща такса в размер на 1,50 лв./кв. м 
на ден. 

4. За ползване на места за търговия с вестници и списания, книги, 
пластики, картини, произведения на художествените занаяти, канцеларски 
материал, детски играчки и лотарийни билети: 

а) Първа зона – 0,80 лв./кв. м на ден; 
б) Втора зона – 0,60 лв./кв. м на ден; 
в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 
5. За ползване на места за търговия с цветя, плодове и зеленчуци: 
а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 
б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 
в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 
6. За ползване на места за продажба на сладолед, закуски, грилове за 

продажба на печени пилета, варена и печена царевица, пуканки, бонбони, ядки: 
а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 
б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 
в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 
7. За разполагане на маси и столове за консумация на открито в периода от 

1 април до 31 октомври пред заведенията за хранене и развлечения се заплаща 
месечна такса в размер на: 

а) Първа зона – 20,00 лв./маса; 
б) Втора зона – 15,00 лв./маса; 
в) Трета зона – 10,00 лв./маса. 
8. За поставяне и извършване на търговска дейност от преместваеми 

обекти от типа вендинг машини – автомати за топли напитки и закуски, 
хладилни витрини за безалкохолни напитки, автомати за продажба на цигари се 
заплаща месечна такса в размер на: 

а) за град Монтана – 30,00 лв./кв. м;  
б) за кметствата на територията на община Монтана – 20,00 лв./кв. м.“ 

6. Създават се нова алинея 8: 
„(8) За издаване на Разрешение за удължено работно време на стационарни 

търговски обекти се заплаща такса в размер на: 
1. за срок от една година – 240 лв. 
2. еднократно за отделно мероприятие извън обхвата на т. 1 – 30 лв.“ 

§2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 преди думата „търговия“ се добавя „амбулантна“. 
2. В ал. 2 думите „по т.1 се събира в увеличен размер два пъти“ се заменят с 

„по ал. 1 се заплаща в двоен размер“. 
3. Алинеи 3, 4, 5 и 7 се отменят. 
§3. В чл.22 се правят следните изменения: 
1. Думите „ал. 5“ се заменя с „ал. 7“; 
2. В точка 1 числото „1“ се заменя с „10,00“; 
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3. В точка 2 числото „0,80“ се заменя с „8,00“; 
4. В точка 3 числото „0,60“ се заменя с „6,00“; 
5. В „- За селата“ числото „0,60“ се заменя с „6,00“ 
§4. Чл. 26, ал. 4 изменя така: 

„(4) За ползване на храна от Трапезария за диетично хранене към 
домашен социален патронаж, потребителите заплащат такса за обедно 
меню, както следва: супа – 1,20 лв.; основно ястие – 2,10 лв.; десерт – 0,70 
лв.“ 

§5. В таблицата на чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В точка 9, колона 7 числото „0,5“ се заменя с „0,70“; 
2. В точка 11, колона 2 се допълва накрая с „формат над А3 (до А0)“, а 

колона 6 се допълва накрая с „30,00 лв.“; 
3. В точка 12, колона 2 се допълва накрая с „формат над А3 (до А0)“, а 

колона 6 се допълва накрая с „5,00 лв.“; 
4. В точка 14, колона 4 се допълва с числото „3“, а колона 5 се допълва с 

числото „1“; 
5. В точка 18, колона 6 числото „15,00“ се заменя с „25,00“; 
6. В точка 19, колона 6 числото „10,00“ се заменя с „20,00“; 
7. В точка 23, колона 6 числото „20,00“ се заменя с „40,00“; 
8. В точка 24, колона 6 числото „0,80“ се заменя с „1,80“; 
9. В точка 25, колона 6 числото „30,00“ се заменя с „50,00“; 
10. Създава се нова точка 33: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
услугата 

Срок работни / 
календарни дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 
Забележка 

об
ик

но
ве

на
 

бъ
рз

а 

ек
сп

ре
сн

а 

33 Одобряване схема за 
поставяне на преместваеми 
обекти по чл. 56 от ЗУТ 
или рекламни елементи по 
чл. 57 от ЗУТ и издаване на 
виза за тях 

1 
месец 

- - 100,00  

§6. В таблицата на чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В точка 1, колона 6 числото „200,00“ се заменя с „300,00“; 
2. В точка 2, колона 6 числото „40,00“ се заменя с „80,00“; 
3. В точка 4, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „200,00“; 
4. В точка 10, колона 6 числото „30,00“ се заменя със „100,00“ и числото 

„500,00“ се заменя с „1 000,00“; 
5. В точка 13, колона 6 числото „25,00“ се заменя със „100,00“ и числото 

„400,00“ се заменя с „1 000,00“; 
6. В точка 16, колона 2 след „преместваем обект“ се допълва с думите „и 

рекламни елементи“, а в колона 6 числото „40,00“ се заменя с „80,00“; 
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7. Създава се нова точка 17: 

№ 

по 
ред 

Наименование на 
услугата 

Срок работни / 
календарни дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

об
ик

но
ве

на
 

бъ
рз

а 

ек
сп

ре
сн

а 

17 Одобряване допълнително 
на един екземпляр от 
инвестиционен проект 

1 

месец 

- - 50,00 За всеки 
следващ 
екземпляр 
се събира 
такса 
50,00 лв. 

§7. В таблицата на чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В точка 1, колона 2, в началото на изречението се допълва „Разглеждане от 

Общински експертен съвет по устройство на територията и“, а в колона 6 
числото „0,80“ се заменя с „1,00“, числото „300“ се заменя с „350“, числото 
„0,10“ се заменя с „0,20“, числото „200,00“ се заменя с „350,00“ и числото 
„1 500,00“ с „2 000,00“; 

2. В точка 2, колона 2, в началото на изречението се допълва „Разглеждане от 
Общински експертен съвет по устройство на територията и“, а в колона 6 
числото „0,15“ се заменя с „0,30“, числото „150,00“ се заменя с „300,00“, 
числото „1 500,00“ се заменя с „2 000,00“; 

3. Създават се нови точки 5 и 6: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
услугата 

Срок работни / 
календарни дни 

Такса лв. 
Цена лв. 
обикновена 

Забележка 

об
ик

но
ве

на
 

бъ
рз

а 

ек
сп

ре
сн

а 

5 Разглеждане от Общински 
експертен съвет по 
устройство на територията 
и одобряване на проект за 
изменение на Общ 
устройствен план на 
община Монтана. 

- - - 1,00 лв. на кв. 
м за имоти, 
предмет на 
плана с площ 
до 350 кв. м и 
по 0,20 лв. за 
всеки следващ 
кв. м от 
имотите, 
предмет на 
плана, но не 
по-малко от 
350 лв. и не 
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повече от 
2000,00 лв. 

6 Разглеждане на проект за 
ПУП, ОУП и техните 
изменения, както и за 
инвестиционни проекти и 
връщане за доработване и 
ново внасяне за 
разглеждане и одобряване 
на същите 

1 
месец 

- - 100,00 лв. за 
всяко връщане 

 

 
§8. В таблицата на чл. 43 се правят следните изменения: 
1. В точка 4, колона 6 числото „700,00“ се заменя със „750,00“; 
2. В точка 9, колона 6 числото „250,00“ се заменя със „750,00“; 
3. В точка 14, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „400,00“. 
§9. В таблицата на чл. 44 се правят следните изменения: 
1. В точка 1, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „300,00“; 
2. В точка 2, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „500,00“; 
3. В точка 4, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „300,00“; 
4. В точка 6, колона 6 числото „350,00“ се заменя с „500,00“; 
5. В точка 8, колона 6 числото „300,00“ се заменя с „500,00“; 
6. В точка 9, колона 6 числото „100,00“ се заменя със „150,00“; 
7. В точка 12, колона 6 числото „350,00“ се заменя с „500,00“; 
8. В точка 14, колона 6 числото „100,00“ се заменя с „300,00“; 
§10. В таблицата на чл. 45 се правят следните изменения: 
1. В точка 1, колона 6 числото „50,00“ се заменя със „100,00“; 
2. В точка 2, колона 6 числото „25,00“ се заменя с „50,00“; 
3. В точка 3, колона 6 числото „20,00“ се заменя с „80,00“; 
4. В точка 4, колона 6 числото „20,00“ се заменя със „100,00“. 
§11. В чл. 48се правят следните изменения: 
1. В точка 1, колона 3 числото „5,00“ се заменя с „6,00“; 
2. В точка 2, колона 3 числото „25,00“ се заменя с „26,00“; 
3. В точка 3, колона 3 числото „60,00“ се заменя със „100,00“; 
§12. В чл. 62, ал. 1 се заличава текста „за срок от три години“. 
§13. В чл. 63 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 думата и датата „след 01.01.2000 г.“ се заменят с „до 10 години към 

датата на заявлението за издаване на пропуск,“. 
2. В т. 2 думата и датата „след 01.01.2000 г.“ се заменят с „до 10 години към 

датата на заявлението за издаване на пропуск,“. 
3. В т. 3 думата и датата „до 01.01.2000 г.“ се заменят с „над 10 години към 

датата на заявлението за издаване на пропуск,“. 
4. В т. 4 думата и датата „до 01.01.2000 г.“ се заменят с „над 10 години към 

датата на заявлението за издаване на пропуск,“. 
§14. В чл. 89а се правят следните изменение и допълнения:  
1. Алинея 1 се изменя и допълва така: 
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„(1) За извършени услуги в общински архив се заплащат следните 
такси: 

1.1. Точка 1 се изменя така: 
„1. Изготвяне на заверено копие от технически проектно-сметни 

документи и документацията към тях: 
а) за формат А4 – 2,50 лв. за 1 заверена страница; 
б) за формат А3 – 3,00 лв. за 1 заверена страница; 
в) за формат над А3 (до А0) – 5,00 лв. за 1 заверена страница.“ 

1.2. Точка 2 се изменя така: 
„2. Изготвяне на заверено копие от договор за покупко-продажба 

на жилища – 10,00 лв.“ 
1.3. Създава се точка 3: 

„3. Изготвяне на заверено копие на други архивни документи: 
а) за първа страница – 2,50 лв. 
б) за всяка следваща – 1,50 лв.“ 

1.4.  Създава се точка 4: 
„4. Изготвяне на ксерокопие от архивен документ (за една 

страница): 
а) за формат А4 – 0,50 лв. 
б) за формат А3 – 1,00 лв.“ 

1.5. Създава се точка 5: 
„5. Изготвяне на електронен архивен документ: 

а) запис на 1 бр. CD – 6,00 лв. 
б) запис на флаш памет – 10,00 лв. 
в) изпращане на e-mail – 6,00 лв. 
г) фотокопие със собствен апарат – 5,00 лв.“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Срокът за изпълнение на услугите от т. 1 до т. 5 е, както следва: 

2.1. Точка 1 се изменя така: 
„1. Обикновената услуга се изпълнява в срок до 5 работни дни.“ 

2.2. Точка 2 се изменя така: 
„2. експресна услуга се изпълнява в рамките на 1 работен ден като таксата 
се удвоява.“ 

3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят. 
§15. В чл. 89б се правят следните изменения: 

„Чл. 89б. Ксерокопиране на една страница от неархивен документ: 
1. Точка 1 се изменя така: 

„1. за формат А4 – 0.50 лв.“ 
2. Точка 2 се изменя така: 

„2. за формат А3 – 1.00 лв.“ 
§16. Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Монтана с Приложение 
към чл. 20, ал. 3: 
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„Приложение към чл. 20, ал. 3 

 
Първа зона на гр. Монтана с граница, определена от улиците: 
1. бул. „Парта” – от бул. „Христо Ботев” до ул. „Св. Патриарх Евтимий”; 
2. ул. „Св. Патриарх Евтимий” – от бул. „Парта” до ул. „Веренишка”; 
3. ул. „Веренишка” – от ул. „Св. Патриарх Евтимий” до пл. „Славейков”; 
4. ул. „Ген. Столетов”; 
5. ул. „Опълченска”; 
6. бул. „Христо Ботев”. 
Втора зона на гр. Монтана 
Останалата част на града в регулационните граници. 
Трета зона 
В регулационните граници на останалите населени места в община 

Монтана.“ 
 

II. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Монтана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


