НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА
приета с Решение №426/05.03.2003 г., изм. и доп. с Решение №9/08.12.2003 г., Решение №39/26.02.2004 г.,
Решение №45/15.03.2004 г., Решение №147/11.11.2004 г, Решение №193/15.02.2005 г., Решение
№200/24.02.2005 г., Решение №333/27.10.2005 г., Решение №342/17.11.2005 г., Решение №385/31.01.2006 г.,
Решение №400/16.03.2006 г., Решение №424/20.04.2006 г., Решение №442/11.05.2006 г., Решение
№559/25.01.2007 г. Решение №568/15.02.2007 г; Решение №38/12.02.2008 г.; Решение №143/24.07.2008 г.;
Решение №199/20.11.2008 г.; Решение №234/29.01.2009 г; Решение №237/29.01.2009 г.; Решение
№409/21.01.2010 г.; Решение №414/29.01.2010 г.; Решение №419/25.02.2010 г.; Решение №440/25.03.2010 г.;
Решение №444/25.03.2010 г.; Решение №471/27.05.2010 г.; Решение №547/18.11.2010 г.; Решение
№582/25.01.2011 г.; Решение №615/11.04.2011 г.; Решение №17/22.12.2011 г. Решение №67/14.02.2012 г.;
Решение №128/29.05.2012 г.; Решение №331/18.10.2012 г.; Решение №462/14.02.2013 г.; Решение
№654/25.07.2013 г.; Решение №707/12.09.2013 г.; Решение № 473/19.09.2014 год. на АС – Монтана;
Решение № 1166/18.12.2014 год.; Решение № 1198/17.02.2015 год.; Решение №1205/26.03.2015 год.; Решение
№101/25.02.2016 год.; Решение №305/27.10.2016 г.; Решение № 455/27.04.2017 г.; Решение № 486/30.05.2017
г.; Решение № 621/24.10.2017 г.; Решение № 725/29.01.2018 г.; Решение № 839/31.05.2018 год.; Решение №
892/24.07.2018 г. Решение № 932/25.10.2018 г.; Решение № 933/25.10.2018 г.; Решение № 1047/28.03.2019 г.;
Решение № 1138/23.07.2019 г.; Решение № 110/27.02.2020 г., Решение № 217/23.07.2020 г./
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, предлагани на граждани и срока на тяхното събиране на територията на
община Монтана.
Чл.2 Тази Наредба има за цел предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на
общината чрез:
1. Осигуряване самофинансиране на общинските услуги и права, предоставяни на конкретни
получатели;
2. Стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на
услуги;
3. Насърчаване частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги, без да се
поставя в неравностойно положение.
Чл.3 /изм. с Р-е № 621/24.10.17г./ (1) На територията на община Монтана се събират следните
местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. за откупуване на гробни места;
7. други местни такси, определени със закон.
(2) На територията на общината се събират приходи от услуги и права, с изключение на тези по ал. 1,
по цени определени с Наредбата.
(3) Не се определят и събират цени на услуги и права за общински услуги за всеобщо ползване.
РАЗДЕЛ І
Определяне на размера на общинските такси и услуги
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права 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 сроковете са уредени със закон.
(3) /нова с р-е №1205/26.03.2015 г./ Община Монтана предоставя комплексни услуги на гражданите и
фирмите.
1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от едно или повече административни
звена на общината.
2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:
2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните
услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;
2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на
отделните услуги времето за изпълнение се определя от услугата с най-дълъг срок за изпълнение.

3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги,
определени в тази наредба, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
4. Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Монтана или се превеждат по сметките на
общината.
Чл.5 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. /отменена с р-е № 486/30.05.2017/
5. за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от д руга, се определя отделна такса
за всяка от дейностите.
Чл.6 (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:
1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни,
пенсионни и осигурителни вноски);
2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки,
командировъчни и наеми);
3. Разходи за управление и контрол;
4. Инвестиционни разходи.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други
актове по неговото прилагане.
Чл.7 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по
предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на
обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на
общинските приходи.
(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните
приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от
републиканския бюджет).
Чл.8 Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат
само такса за периода на ползване на услугата.
Чл.9 /изм. с Р-е № 621/24.10.17г./ Общинският съвет, с приемането на бюджета на общината, може
да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в
този случай разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси и услуги.
Чл.10 В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други субекти при
пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните
стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно
получаването на нетни приходи.
Чл.11 (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за сметка на
общината.
(2) Службите и лицата, които събират таксите и приходите от предоставени права и услуги, се
определят с тази Наредба.
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
(4) Местните такси се събират от общинската администрация с изключение на изрично посочените в
тази Наредба и в ЗМДТ случаи.
РАЗДЕЛ ІІ
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата
Чл.12 Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата се извършва по реда на
тяхното приемане.
Чл.13 (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на
услуги и права при промяна размера на таксите и цените.
(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната
цена;
2. преглед на всички други програми на общината за вземане на решение дали основанията за
предоставяне на услугата са все още налице;
3. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внася за обсъждане от
общинския съвет.
Чл.14 Общинската администрация подържа данни за:
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2. ползвателите на предоставената услуга;
3. изключенията от общата политика;
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4. използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретната методика/методики,
използвани за определяне на размера им; събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на
услуга и права.
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел І Такса за битови отпадъци
Чл.15 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите
за обществено ползване.
Чл.16 Таксата се заплаща от:
1. Собственика на имота;
2. Ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
3. Концесионера – при предоставяне на обособено право на ползване – концесия.
4. /нова с Р-е 621/24.10.17г./ При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с
изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху
поземления имот или съответната част от него.
Чл.17 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място съответстващо на съответния
функционален тип с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
Чл.18 /р-е 17/22.12.2011г. (1) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил
размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към
31 декември на предходната година.
(2) Такса се плаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30
септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(3) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл.19 (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца
на придобиване на имота.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от
началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е
преустановено ползването й.
(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.17.
(5) /нова р-е 9/18.12.2003г./Такса не се събира за: сметосъбиране и сметоизвозване - за имотите, които
няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общинска администрация-Монтана
от лицата по чл.16 от Наредбата до края на предходната година /в сила от 01.01.2004 г./
Чл.19а /нов р-е 9/18.12.2003г./ (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите
отпадъци, лицата по чл.16 от Наредбата, подават декларация в Общинска администрация-Монтана до 30
ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30-дневен
срок от датата на придобиването им. /в сила от 01.01.2004г./
(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които
ще се използват през годината, съобразно обявената от Общинския съвет честота за извозването на битовите
отпадъци. /в сила от 01.01.2004г./
(3) Отменена с Решение № 473/19.09.2014 год. на АС – Монтана
(4) Отменена с Решение № 473/19.09.2014 год. на АС – Монтана
(5) Отменена с Решение № 473/19.09.2014 год. на АС – Монтана
(6) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се
определя пропорционално по данъчната оценка по чл.20 и 21 от ЗМДТ./в сила от 01.01.2004
Раздел ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго
предназначение
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Чл.20 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които
са общинска собственост.
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се
намират терените, посочени в ал.1.
(3) Зоните по ал.1 се определят с решение на Общински съвет.
(4) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(5) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5 дни
преди започване на месеца.
(6) 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.
(7) При организиране на панаири, изложби и базари, организаторите уведомяват писмено
Общинската администрация не по-късно от 7 дни преди откриването на изявата и заплащат 5 лева за всеки
изложител или търговско място.
Чл.21 (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя,
както следва:
1. на квадратен метър
- на ден
1.50 лв.
- на месец
30.00 лв.
2. за продажба с кола, впрегната с добитък /на ден/
3.00 лв.
3. за продажба с лек автомобил /на ден/
6.00 лв.
4. за продажба с товарен автомобил /на ден/
20.00 лв.
(2) За търговия с промишлени стоки, таксата по т.1 се събира в увеличен размер два пъти.
(3) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на
открито, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на:
1. първа зона на града
0.50 лв.
2. втора зона на града
0.40 лв.
3. останалите зони и селата
0.30 лв.
(4) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на
стоки се събира такса на квадратен метър на ден в размер на:
1. /изм. Р-е № 101/25.02.16 г./ първа зона – 4 лева
2. /изм. Р-е № 101/25.02.16 г./ втора зона – 2 лева
3. /нова Р-е № 101/25.02.16 г./ останалите зони и села – 1 лев
(5) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други,
се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 1.00 лв.
(6) /р-е 38/12.02.08 г./ отм.
(7) /р-е 38/12.02.08 г./ За поставяне на маси за сервиране и съоръжения за обслужване пред
заведенията за хранене и развлечения се събира такса:
а/ за маса:
1.първа зона на града
15 лв. за маса с 4 места
20 лв. за маса с 6 места
2.втора зона на града
13 лв. за маса с 4 места
18 лв. за маса с 6 места
3.останалите зони и селата
7 лв. за маса с 4 места
10 лв. за маса с 6 места
б/ за съоръженията пред заведенията за хранене и развлечения
- първа зона на града
- 0.60 лв. кв.м/ден
- втора зона на града
- 0.50 лв. кв.м/ден
- останалите зони и селата - 0.40 лв. кв.м/ден
(8) /р-е 414/29.01.10 г./
1.Определя размера на сумата за кратковременно паркиране на ППС в “синя зона” в размер на 1.00
лв. на час за паркомясто”.
2.За монтаж и демонтаж на специални технически средства – 10.00 лева.
(9) /р-е 419/25.02.10 г./ отменена
Чл.22 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за строителни
площадки и за разполагане на строителни материали по чл.157, ал.5 от ЗУТ се събират такси на квадратен
метър за месец или за част от месеца в размер:
- За град Монтана:
1. първа зона – 1 лв./м2
2. втора зона – 0,80 лв./ м2
3. трета зона – 0,60 лв./м2
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- За селата – 0,60 лв./м2
Чл.23 Земеделски производители, търгуващи с продукция съгласно регистрационна карта,
заплащат таксата по чл.19, ал.1, т.1 с 25% намаление след представяне на картата.
Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, общежития и други общински социални услуги
Чл.24 (1) /р-е 45/15.03.04; 333/27.10.05г.; 38/12.02.08 г./ ; р-е 409/21.01.10г. р-е 1166/18.12.14 г./
№305/27.10.2016 г.; р-е № 1138/23.07.2019/
За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на всички деца заплащат
такси, както следва:
- за отглеждане на децата в общинските детски ясли – 40 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при целодневна
организация в детски градини в гр. Монтана – 40 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при целодневна
организация в детски градини в селата на община Монтана – 30 лв. месечно;
- за осигуряване храненето на деца на 5-6 години, посещаващи подготвителните групи на
целодневна организация в Монтана – 40 лв. месечно;
- за осигуряване храненето на деца на 5-6 години, посещаващи подготвителните групи на
целодневна организация в селата на община Монтана – 30 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при полудневна
организация – 20 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова
организация – 10 лв. месечно;
- за отглеждане на деца по 4 часа в събота – 20 лв. на ден;
- за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина /чужд език,
танци, спорт, художествени дейности/ - 2 лв. за учебен час от 30 минути.
- /нова р-е № 1138/23.07.2019/ за организиране на дейности, предоставяни от логопед, които не са
дейност на детската градина: за групова работа – 5 лв. на дете за учебен час от 30 минути с групи до 5 деца,
за индивидуална работа – 10 лв. за учебен час от 30 минути;
- /нова р-е № 1138/23.07.2019/ за организиране на дейности, предоставяни от психолог, които не са
дейност на детската градина: за групова работа – 2 лв. на дете за учебен час от 30 минути, за индивидуална
работа – 10 лв. за учебен час от 30 минути.
(2) р-е 409/21.01.10г.; 67/14.02.12г.; р-е 1166/18.12.14 г./ Не се заплаща такса за:
- деца с тежки хронични заболявания, довели до не по-малко от 70% намалени възможности за
социална адаптация, удостоверено с експертиза, съгласно Наредбата за медицинска експертиза на
работоспособността, приета с ПМС №87 от 05.05.2010 г.;
- деца, които имат родител с експертиза за намалена работоспособност над 90%;
- сираци /деца, които са загубили един или двамата родители/;
- отсъстващи деца /само след представяне на медицински документ или след писмено уведомяване
от родителите до директора на детското заведение/;
- обучението и задължителната подготовка на децата за училище преди постъпването им в първи
клас и посещаващи подготвителни групи към детските градини.
(3) /38/12.02.08 г./ Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
- деца, чиито родители са подпомагани по чл. 9 от ППЗСП
(4) При ползване на преференциите по чл.24 /1/и /2/ родителите или настойниците подават
декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи.
(5) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото
на месеца, следващ месеца на подаване на декларация.
(6) Разликата за покриване на реалната издръжка е за сметка на бюджета на общината.
(7) /р-е 409/21.01.10г. Отменена с Решение № 455/27.04.2017 г./
Чл.24а /р-е 147/11.11.2004г.;38/12.02.08 г.; р-е 409/21.01.10г.; изм. с р-е 217/23.07.20 г. За ползване на
детска кухня родителите или настойниците на всички деца дължат месечна такса 28 лева.
Чл.25 /р-е45/15.03.04; 38/12.02.08 г./ (1) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна
такса в размер на 15 лв.
(2) Таксата се заплаща от ползвателя до момента на освобождаване на общежитието.
Чл.26 /р-е45/15.03.04/ (1) Лицата ползващи социални услуги в дейностите домашен социален
патронаж заплащат месечна такса в размер на 60% от личните им доходи.
(2) Определената по реда на ал.1 такса не може да надвишава действителните месечни разходи за
издръжка на едно лице.
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(3) /изм. с р-е 217/23.07.20 г./ Действителните месечни разходи на едно лице включват разходите за
храна, перилни и хигиенни материали, транспортните разходи в двете посоки до потребителя на социална
услуга, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и
битови отпадъци с изключение на даренията и завещанията..
(4) /изм. с р-е 217/23.07.20 г./ За ползване на храна от Трапезария за диетично хранене към Домашен
социален патронаж, потребителите заплащат дневна такса за обедно тристепенно меню от 2,50 лв.
(5) Разликата за покриване на реалната издръжка е за сметка на бюджета на общината.
(6) /р-е 128/29.05.12 г./ Потребителската такса по предоставяне на услуги по схемата “ПОМОЩ В
ДОМА” се определя съобразно дохода на потребителите чрез въвеждане на диференцирана ставка и
продължителността на услугите.
1. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителя се извършва по
следния начин:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Потребители, чийто доход е равен или по- Диференцирана ставка
нисък от:
потребителска такса
Гарантирания минимален доход (ГМД)
0,10 лв./час
Двукратния размер на ГМД
0,13 лв./час
Трикратния размер на ГМД
0,16 лв./час
Четирикратния размер на ГМД
0,19 лв./час
Петкратния размер на ГМД
0,22 лв./час
Шесткратния размер на ГМД
0,25 лв./час
Над шесткратния размер на ГМД
0,50 лв./час

за

2. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги,
умножени по съответната диференцирана ставка.
3. Децата до 18-годишна възраст се освобождават от потребителска такса.
4. Таксата по т.2 се събира от Домашен социален патронаж – гр. Монтана до 10-то число на месеца,
следващ месеца на ползваната услуга.”
Чл.27 /р-e 67/14.02.12г./ Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения до 10-то число и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ
месеца, за който се дължат.
Раздел IV /отменен с р-е № 582/25.01.2011 г./
Раздел V /отменен с р-е № 486/30.05.2017 г./
Раздел VI „Такси за технически услуги” /отменен с р-е № 110/27.02.2020 г./
Раздел VI
Такси и цени на административно-технически услуги
/нов с р-е № 110/27.02.2020 г./
Чл. 35.(1) За административно-техническите услуги, които се извършват от Общината, и обхващат
дейностите във връзка с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство, кадастъра
в селищните и извънселищните територии в населените места от общината се заплащат такси.
(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица, които не
са регламентирани със закон, Общинският съвет определя цена.
Чл. 36. Таксите и цените за административно - технически услуги се заплащат от физическите и
юридическите лица, ползватели на услугата при предявяване на искането, освен в изрично предвидените в
наредбата случаи.
Чл. 37. Освобождават се от такси и цени за административно-технически услуги общински
предприятия и фирми и Българският червен кръст.
Чл. 38. (1) Срокът за извършване на административно-техническата услуга, който не е установен с
нормативен акт, е един месец.
(2) За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата или цената се удвояват, а за експресна до
един работен ден се заплащат в троен размер, в предвидените в наредбата случаи.
(3) При неспазване на сроковете по ал. 1 и ал. 2 размерът на таксата или цената се намалява с 1% на
ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30% от пълният й размер.
Чл. 39. Размерът на таксите и цените за административно - технически услуги се определя въз основа
на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
Чл. 40. Такси за предоставяне на административно-технически услуги по кадастрални и
устройствените планове, инвестиционни проекти и за други изрично предвидени в ЗУТ случаи.
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3

4
5

6

7

8
9

10

експресна

2

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

бърза

1

обикновена

№
по
ре
д

Срок
работни/календар
ни дни

5

3

1

20.00

5

3

1

5

3

1

30.00 за 1
кв.дм.
30.00 за 1
кв.дм.

5

3

1

5

3

1

5

3

1

5

3

1

Презаверяване на скица по т. 1,
5
т. 2, т. 3, т. 4 и т. 6
Издаване на виза за
1
проектиране по чл. 140 от ЗУТ. месец

3

1

5.00

-

-

50.00

Издаване на виза за
проектиране по чл. 140а от
ЗУТ

-

-

50.00

Наименование на услугата

Издаване на скица от
кадастрален и регулационен
план на един поземлен
имот/ПИ/.
Издаване на скица от ПУППРЗ.
Издаване
на
скица
от
специализирани планове или
карти.
Издаване на скица за част от
ПУП-ПР.
Данни в цифров вид на
магнитен носител към скиците
по т. 1, т. 2 и т. 4
Издаване на скица по т. 1, т. 2
и т. 4 съдържаща и
допълнителни кадастрални
данни
Списък с координати на точки
от границите на имот/ите.

-

7

Забележка

За всеки следващ
ПИ таксата се
увеличава с 10.00
лв.

20.00 за 1
кв.дм.
50% от таксата
по т.1, т.2 и т.4
таксата по т.1,
т.2 и т.4,
увеличена с
50%
1.00 за всяка
точка

Таксата се
събира при
предоставяне на
услугата.

Таксата се
увеличава с 0.5 лв.
на кв.м. за
застроена площ
над 50 кв.м., но не
повече от 300.00
лв.
Таксата се
увеличава с 0.5 лв.
на кв.м. за
разгънатата
застроена площ
над 50 кв.м., но не
повече от
300.00лв.

11

12

13

14

15
16

17

18
19
20

21

Заверено копие от съхранявани
устройствени планове
формат А4
5
формат А3
5
Заверено копие от съхранявани
инвестиционни проекти
формат А4
5
формат А3
5
1
Нанасяне на промени в
кадастрален, регулационен или месец
специализиран план.

Вписване на издаден документ
за собственост в разписния
лист,
придружаващ
кадастралния и регулационен
план.
Издаване на удостоверение за
нови номера на УПИ или ПИ
Заверено копие за един ПИ от
разписен лист към кадастрален
и регулационен план
Издаване на удостоверение по
съхраняваните в техническия
архив на община Монтана
устройствени
планове
и
инвестиционни проекти.
Издаване на удостоверение за
идентичност на поземлен имот
Издаване на удостоверение за
административен адрес
Удостоверение
за
предоставени
данни
за
нанасяне в специализираната
карта по Закона за кадастъра и
имотния регистър
Предоставяне на данни за един
обект в цифров вид от
кадастрален или устройствен
план върху магнитен носител

22. Издаване на удостоверение и
скица
относно
имоти,
подлежащи на възстановяване,
находящи се в границите на
урбанизираните територии

3
3

1
1

15.00
20.00

3
3
-

1
1
-

2.50
3.00
15.00

5

-

-

5.00

5

3

1

10.00

5

3

1

4.00

14

7

3

15.00

5

3

1

15.00

5

3

1

10.00

14

7

3

20.00

5

3

1

1.00

30

-

-

45.00

8

Таксата се
отнася за 1
заверена
страница.
Таксата се
отнася за 1
заверена
страница.
Таксата се
увеличава с 15.00
лв. за всеки
засегнат
поземлен имот.

Таксата се
увеличава за
всеки ПИ.

Таксата се
увеличава за
всеки следващ
обект.
Данните могат
да се ползват
еднократно за
възложено
проектиране.

23. Издаване на удостоверение за
други обстоятелства и факти
по устройство на територията
24. За издаване на удостоверение
за търпимост на строежи по
§ 16 от ЗУТ
25

26

27

28

29

30

31

32

За издаване на удостоверение
за реално обособени дялове на
недвижим имот за извършване
на доброволна делба по чл. 202
от ЗУТ.
За издаване на техническо
предписание
на
Главния
архитект за премахване на
законен строеж от собственика
му
За изготвяне на оценка,
определяне на размера и
изплащане на обезщетенията в
изрично предвидени в ЗУТ
случаи по пазарни цени се
събира такса в размер 1% от
размера на обезщетението
За издаване разрешение за
прокарване
на
временни
пътища, които осигуряват
достъп до недвижими имоти
по чл. 190 от ЗУТ
За издаване разрешение за
преминаване
през
чужди
имоти за определен срок по чл.
192 от ЗУТ
За издаване разрешение за
прокарване отклонения от
общи мрежи и съоръжения
през чужди поземлени имоти
по чл. 193 от ЗУТ
За
осигуряване
свободен
достъп в недвижим имот на
физически и юридически лица
за извършване дейности по чл.
194 от ЗУТ
Вписване в регистъра на
технически паспорт на строеж

5

3

1

20.00

0.80 лв. на
кв.м. РЗП, но
не по малко от
80.00 лв.
30.00

30

30

30

0.80 лв. на
кв.м. РЗП, но
не по малко от
80.00 лв.

30

1% от размера
на
обезщетението,
но не по-малко
от 50.00 лв.

30

100.00

30

100.00

30

100.00

30

100.00

7

5.00

Чл. 41. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за
строеж, актове за узаконяване и разрешение за поставяне на преместваеми обекти.

№
по
ред

Наименование на услугата

Срок
работни/календарн
и дни
9

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

Забележка

Съгласуване
на
идеен
1
инвестиционен проект по реда месец
на чл. 141, ал. 1 от ЗУТ.

2

Оценка на съответствието на
1
технически
или
работен месец
инвестиционния проект по чл.
142, ал. 4 и ал. 5, във връзка с
чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

3

Предварителна оценка на
1
съответствието
на
идеен месец
инвестиционен проект по чл.
142, ал. 2 от ЗУТ

4

Одобряване на техническия
1
или работен инвестиционен месец
проект по реда на чл. 145, ал. 1
от ЗУТ

експресна

бърза

обикновена
1

0,05%
от
строителната
стойност на
обекта, която
не може да
бъде по ниска
от средната за
страната
за
съответния
вид строеж,
но не помалко
от
200.00 лв. и
не повече от
1 500.00 лв.
от
0,1%
строителната
стойност на
обекта, която
не може да
бъде по ниска
от средната за
страната
за
съответния
вид строеж,
но не помалко
от
40.00 лв. за
всяка част от
проекта и не
повече
от
3 000.00 лв.
50%
от
таксата по т.2,
а
за
последваща
оценка
на
технически
или
на
работен
проект
таксата по т.2
0,1%
от
строителната
стойност на
обекта, която
не може да
бъде по ниска
от средната за
страната
за
10

5

Одобряване
на
идеен
1
инвестиционен проект по чл. месец
142, ал. 2 от ЗУТ

6

30
Одобряване на инвестиционен
проект
като
част
от
комплексен
проект
за
инвестиционна инициатива по
чл. 150 от ЗУТ
Одобряване на инвестиционен
1
проект
–
заснемане
на месец
извършен строеж по чл. 145,
ал. 5 и за съгласуване на
инвестиционен
проектзаснемане за узаконяване по §
183, ал.3 и § 184, ал.7 от ПРЗ
на ЗИД на ЗУТ(ДВ, бр.65 от
2003г.)
1
Ново
одобряване
на
инвестиционен проект, който е месец
загубил
правно
действие
съгласно чл. 145, ал. 4 и чл.
153, ал. 3 от ЗУТ
и за
одобряване на изменения в
одобрен
инвестиционен
проект по реда на чл.154, ал.5
от ЗУТ
Заверка
на
екзекутивна
14
документация.
дни
Издаване
разрешение
за 7 дни
строеж по реда на чл.148 от
ЗУТ

7

8

9
10

съответния
вид строеж,
но не помалко
от
150.00 лв. и
не повече от
3 000.00 лв.
50%
от
таксата по т.
4,
а
за
последващо
одобряване на
техническия
или
на
работния
проект
–
таксата по т.4
Таксата по т.
4 или по т. 5,
увеличена с
30%.
Таксата по т.4

50%
от
таксата по т.4,
т. 5 и т. 6

30%
от
таксата по т.4
0,05%
от
строителната
стойност на
строежа,
която не може
да бъде по
ниска
от
средната
за
страната
за
съответния
вид строеж,
но не помалко
от
11

11

12

Издаване
разрешение
за
строеж по одобрен комплексен
проект
за
инвестиционна
инициатива по чл.150 от ЗУТ
Издаване на разрешение за
строеж за отделен етап (част)
от строежа

7 дни

7 дни

13

Издаване на разрешение за
строеж по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ
без
одобряване
на
инвестиционни проекти.

7 дни

14

Презаверяване на разрешение
за строеж по реда на чл.153,
ал. 3 от ЗУТ

7 дни

15

Издаване на заповед по чл.
154, ал. 5 от ЗУТ към издадено
разрешение за строеж за
съществени отклонения от
одобрения ИП
Издаване на разрешение за
поставяне на преместваем
обект по чл. 56 и чл. 57 от
ЗУТ.

7 дни

16

30.00 лв. и не
повече
от
500.00 лв.
Таксата
по
т.10,
увеличена с
30%.
Таксата
по
т.10 или т.11,
определена на
базата
на
строителната
стойност на
съответният
етап(част),
която не може
да бъде по
ниска
от
средната
за
страната
за
съответния
вид
етап(част).
0,05%
от
строителната
стойност на
строежа,
която не може
да бъде по
ниска
от
средната
за
страната
за
съответния
вид строеж,
но не помалко
от
25.00 лв. и не
повече
от
400.00 лв.
50%
от
таксата
по
т.10, т.11, т.12
и т.13.
50%
от
таксата
по
т.10, т.11, т.12
и т.13.

7 дни

0,05%
от
строителната
стойност на
преместваеми
я обект, но не
по-малко от
40.00 лв. и не
12

повече
500.00 лв.

от

Чл. 42. Такси за съгласуване и одобряване на устройствени планове.

Одобряване на устройствени
планове в урбанизирани и извън
урбанизирани територии.

2

Одобряване на устройствени
планове за мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура
/Парцеларни планове/

3

Решение
/Заповед/
за
разрешаване
изработване
на
проект за изменение на Подробни
устройствени планове по искане
на физически и юридически лица
Удостоверение с извадка от
Общия устройствен план на
община Монтана.

4

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

Забележка

експресна

1

Срок
работни/календарни
дни

бърза

Наименование на услугата

обикновена

№
по
ред

0.80 лв. на кв.м
за
имоти,
предмет
на
плана, с площ
до 300 кв.м и
по 0.10 лв. за
всеки следващ
кв.м
от
имотите,
предмет
на
плана, но не
по-малко
от
200.00 лв. и не
повече
от
1 500.00 лв.”
0.15 лв. на
лин.м.
от
дължината на
предвиденото
трасе, но не по
малко от 150.00
лв. и не повече
от
1 500.00 лв.
50% от таксите Таксата
се
по т. 1 и т. 2.
събира
при
предоставяне на
услугата.
10

5

1

40.00

Чл. 43 Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
Закона за устройство на територията на строежи от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за
устройство на територията.
№
по
ред

Наименование на услугата

Срок
работни/календарни
дни

13

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

Забележка

2

3
4

5

6

7

8

9

частни пътища - отворени или
неотворени
за
обществено
ползване,
горски
и
селскостопански
пътища,
подпорни стени и съоръжения
към тях – мостове, водостоци,
кръстовища и други.
улици от второстепенната улична
мрежа V и VІ клас и
съоръженията към тях (мостове,
водостоци,
подпорни
стени,
подземни
улични
мрежи,
кръстовища, улични съоръжения
за осветление, сигнализация,
безопасност и др.)
жилищни сгради със средно
застрояване.
смесени сгради със средно
застрояване;
сгради
и
съоръжения
за
обществено
обслужване.
лечебни
заведения
за
извънболнична
помощ
амбулатории
за
първична
медицинска помощ, амбулатории
за специализирана медицинска
помощ, самостоятелни медикодиагностични
и
медикотехнически
лаборатории
и
дентални центрове, ветеринарни
лечебни заведения - клиники
(лечебници);
амбулатории
(кабинети); лаборатории
сгради за паркинг-гаражи, гаражи
и открити паркинги, разположени
в самостоятелни урегулирани
поземлени имоти, с капацитет от
50
до
100
паркоместа
включително
общежития, хотели, мотели,
планински хижи, почивни домове
и
ваканционни
бунгала
с
разгъната застроена площ от 1000
до 5000 кв. м включително или с
капацитет от 100 до 200 места
включително за посетители
производствени
сгради,
инсталации,
съоръжения,
прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 50 до 100
работни места включително и
съоръженията и складовете към
тях)
озеленени площи за обществено

експресна

бърза

обикновена
1

7 дни

По 150.00 лв.
на километър
или на обект,
но не повече от
3 000.00 лв.

7 дни

По 150.00 лв.
на километър
или на обект,
но не повече от
3 000.00 лв.

7 дни

500.00

7 дни

700.00 лв. за
обект

7 дни

400.00 лв. на
обект

7 дни

500.00 лв. на
обект

7 дни

750.00 лв. за
обект

7 дни

750.00 лв. на
обект

7 дни

250.00 лв. на
14

10

11

12

13

14

ползване или със специфично
предназначение с площ до 1 ха,
включително
мрежите
и
съоръженията на техническата
инфраструктура
за
тяхното
обслужване,
както
и
разположените
в
тях
в
зависимост от предназначението
им
мемориални
обекти,
увеселителни обекти с постоянно
прикрепени
към
терена
увеселителни
съоръжения,
открити обекти за спортни и
културни дейности
реконструкция и основен ремонт 7 дни
на строежите от тази категория

обект

такса по т.1 -9
в зависимост от
вида на обекта.

недвижими културни ценности с 7 дни
категория "местно значение",
определени по реда на Закона за
културното наследство
физическа инфраструктура за 7 дни
разполагане
на
електронни
съобщителни
мрежи
и
съоръжения,
изграждани
в
урбанизирани територии с високо
и средно застрояване

500.00 лв. на
обект

вътрешни
преустройства
на 7 дни
сградите от първа до четвърта
категория включително, с които
се променя предназначението, без
да се засяга конструкцията и без
да се променят натоварванията
За сградни отклонения от общи 7 дни
мрежи и съоръжения

75% от таксата
за съответния
вид обект

150.00 лв. на
километър или
обект, но не
повече от
3 000.00 лв.

При определяне
размера на
таксата за
линейните
строежи на
техническата
инфраструктур
а не се допуска
интерполация.

150.00 лв.

Чл. 44. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
ЗУТ на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията.

1

жилищни
сгради
с
ниско 7 дни
застрояване
смесени
сгради
с
ниско 7 дни
застрояване, вилни сгради, сгради
и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застроена
площ до 1000 кв. м включително
или с капацитет до 100 места

2

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

експресна

Срок
работни/календарни
дни

бърза

Наименование на услугата

обикновена

№
по
ред

150.00 лв. на
обект
150.00 лв. на
обект

15

Забележка

3

4
5

6

7

8

9

10

11

включително за посетители
сгради за паркинг-гаражи и
открити паркинги, разположени в
самостоятелни
урегулирани
поземлени имоти, с капацитет до
50 паркоместа включително
площадки за игра, разположени
на открито
магазини за търговия с оръжия,
боеприпаси и пиротехнически
изделия, открити, полузакрити и
закрити стрелбища и складовете
(хранилищата), прилежащи към
тях, както и самостоятелни
складове и работилници за
ремонт на оръжие, в които се
съхраняват огнестрелни оръжия
от категории А, В, С и D;
боеприпаси
за
оръжия
за
служебни и/или граждански цели
в количество не по-голямо или
равно на 100 кг, изчислено като
барутно
съдържание;
пиротехнически
изделия
в
количество не по-голямо или
равно
на
20
кг
чиста
пиротехническа смес; барут в
количество до 20 кг
аптеки, оптики, дрогерии и
селскостопански
и
ветеринарномедицински аптеки
общежития, хотели, мотели,
планински хижи, почивни домове
и
ваканционни
бунгала
с
разгъната застроена площ до 1000
кв. м включително или с
капацитет
до
100
места
включително за посетители
производствени
и
складови
сгради, инсталации, съоръжения,
прилежаща инфраструктура и
други с капацитет до 50 работни
места
включително
и
съоръженията към тях
строежи
от
допълващото
застрояване, извън тези от шеста
категория
реконструкции, преустройства,
основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите
от тази категория

7 дни

300.00 лв. на
обект

7 дни

150.00 лв. на
обект
500.00 лв. на
обект

7 дни

7 дни

350.00 лв. на
обект

7 дни

500.00 лв. на
обект

7 дни

300.00 лв. на
обект

7 дни

100.00 лв. на
обект

7 дни

Таксата по
т. 1 – т. 9 в
зависимост от
вида
на
обекта
такса по
100.00 лв. на
километър
или обект, но
не повече от
3 000.00 лв.

физическа инфраструктура за 7 дни
разполагане
на
електронни
съобщителни
мрежи
и
съоръжения,
изграждани
в
урбанизирани територии с ниско
застрояване

16

При определяне
размера на
таксата за
линейни строежи
на техническата
инфраструктура
не се допуска
интерполация.

12

13

14

недвижими културни ценности с 7 дни
"ансамблово значение" и "за
сведение", определени по реда на
Закона за културното наследство
рекултивация
на
стари, 7 дни
нерегламентирани
общински
депа за твърди битови и неопасни
отпадъци
с
преустановена
експлоатация и с доказано
неналичие на сметищен газ и
инфилтрат;
За сградни отклонения от общи 7 дни
мрежи и съоръжения

350.00 лв. на
обект
Не се заплаща
такса
за
общински обект.

-

100.00 лв.

Чл. 45 Такси и цени за административно-технически услуги. Контрол по строителството.

1

Осъществяване на контрол по
7
строителството при откриване на
строителна
площадка
и
определяне на строителна линия
и ниво
Проверка за установяване на
7
съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и
за
това,
че
подробния
устройствен план е приложен по
отношение на застрояването
Одобряване
на
план
за 14 дни
управление на строителните
отпадъци
и/или
план
за
безопасност и здраве

2

3

4.

Констативен протокол за сграда,
завършена в груб строеж.

14 дни

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

Забележка

експресна

Срок
работни/календарни
дни

бърза

Наименование на услугата

обикновена

№
по
ред

50.00 лв. за Таксата
се
обект в един увеличава с 10.00
поземлен имот лв.
за
всеки
засегнат
поземлен имот.
25.00 лв. за Таксата
се
обект в един увеличава с 5.00
поземлен имот лв.
за
всеки
засегнат
поземлен имот.
20.00 лв.
всеки план

7
дни

за

20.00

Чл. 46. Такси за издаване на разрешително по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3
от Закона за водите при:
(1) Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и микроязовир публична общинска собственост (по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите) - такса 250,00 лв., срок 3 месеца
(при изпълнени изисквания по чл. 60, липса на основания за отказ и липса на възражения).
(2) Заявление за издаване на разрешително за водовземане от воден обект, включително от язовири и
микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения / по чл. 44, ал. 1, чл. 60 от
Закона за водите/ - такса 250,00 лв., срок 3 месеца (при изпълнени изисквания по чл. 60 от Закона за водите,
липса на основания за отказ и липса на възражения).
(3) Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, включително от язовири
и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо
изграждане на нови системи и съоръжения / по чл. 44, ал. 1 чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от Закона за водите и чл.
31 от Наредба за използването на повърхностните води/ - такса 250,00 лв., срок 30 дни.
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(4) Заявление за и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или
ползване на повърхностен воден обект / по чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78 от Закона за водите и чл. 57, т. 2 от
Наредба за използването на повърхностните води/ такса 150,00 лв., срок: 30 дни.
Чл. 47. Такси за издаване на Разрешение за специално ползване на общински пътища.
(1) Такса за съгласуване на проекти и издаване на разрешения:
№ по
Вид услуга
лева
ред
1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни
100.00
съоръжения
2. За съгласуване на проекти за временна организация на
60.00
движението при извършване на строителство и ремонт по
пътищата и улиците
3. За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на
200.00
проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на
движението по републиканските пътища
4. За изготвяне на становище
40.00
(1) За разрешение на специално ползване на пътя чрез изграждане
№ по
Видове крайпътни обекти
ред
1. Преместваем обект

Брой на
услугите
1

2. Единичен обект

1

3. Комплекс от два обекта

2

4. Комплекс от три и повече от
три обекта

Вид на услугите

лева

кафе-закуски
търговия
бензиностанция
и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
бензиностанция
и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
спане с хранене
бензиностанция
и/или
газстанция
автосервиз
автомивка
охраняем паркинг
хранене
търговия
спане

60.00
100.00

140.00

180.00

(3) Таксите по ал. 1 и ал. 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след
отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.
(4) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната
експлоатация се събира еднократна такса, както следва:
№ по
Специално ползване чрез
ред
1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в
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1000.00 лв./км

обхвата на пътя
2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения
в обхвата на пътя:
2.1 до 5 кв. м
2.2 над 5 кв. м
3. Пресичане на път с прокопаване
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж
5. Пресичане на път от надземни проводи и съоражения
6. Реконструкция на подземни или надземни проводи
съоръжения в обхвата на пътя

и

130.00 лв./бр.
150.00 лв./бр.
200.00 лв.
40.00 лв.
20.00 лв.
15.00 лв./км

(5) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от
пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други
масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на
търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и
земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на подземни и надземни
проводи и съоръжения се събират следните такси:
№ по
Специално ползване чрез
ред
1. Прекъсване или спиране на движението
2. Отклоняване на движението по временни маршрути,
удължаващи пътя над 5000 м
3. Ограничения на движението и/или отклоняване по временни
маршрути, удължаващи пътя до 5000 м

150.00 лв./час
50.00 лв./ден
25.00 лв./ден

(6) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки
към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
№ по
Специално ползване чрез
ред
1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки
2. Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията или газостанцията
3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително
4. Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията или газстанцията
5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки
6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията или газостанцията
7. Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ
8. Преместваем обект от 10 кв. м до 20 кв. м включително
9. Преместваем обект от 20 кв. м до 40 кв. м включително търговска
площ
10. Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ
11. Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв. м
включително търговска площ
12. Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 кв. м до
200 кв. м включително търговска площ
13. Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м
търговска площ
14. Комплекс от два обекта без бензиностанция газостанция
15. Комплекс с три и повече от три обекта без бензиностанция или
газостанция
16. Обект за автосервизно обслужване

лева
1 000.00
1 100.00
1 200.00
1 300.00
1 400.00
1 500.00
40.00
75.00
100.00
150.00
150.00
300.00
450.00
400.00
600.00
250.00

(7) Годишните такси по ал. 6 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или
газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в ал. 2.
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(8) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни
връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 18, ал. 1 Наредбата за управление на общинските пътища в
община Монтана приета с Решение №212/18.12.2008 г. изм. и доп. с Решение № 571/27.07.2017 г.
независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров.
(9) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и
обслужващите зони се събират следните годишни такси:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Площ на рекламното съоръжение (кв. м)

лева

до 2 включително
над 2 до 4 включително
над 4 до 6 включително
над 6 до 8 включително
над 8 до 12 включително
над 12 до 20 включително
над 20

90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
160.00

(10) Таксите по ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10то число на текущото тримесечие.
(11) Таксите по ал. 10 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на
съответната година.
(12) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не
се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от
администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или
рекламното съоръжение е в експлоатация.
Чл. 48 Определяне на цени на нерегламентирани със закон услуги и права.
№
по
ред
1

2

3

Вид услуга или право

лева

Забележка

Съобщаване на процедури по предоставяне
на административно-технически услуги

5.00

Съобщаване на процедури по предоставяне
на административно-технически услуги при
обнародване в Държавен вестник
Ползване на общински контейнер 2 куб.м.
за събиране на строителни отпадъци

25.00

Събира се за всяко
известено заинтересувано
лице. Заплаща се от
получателя на услугите при
предоставянето им.
Заплаща се от получателя
на услугите при
предоставянето им.
Заплаща се за един курс до
общинско разтоварище

60.00

Раздел VII
Такси за административни услуги
Чл.55 /р-е 38/12.02.08г./ За извършени услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се
заплащат следните такси:
1. /р-е 38/12.02.08г./ за издаване на удостоверение за наследници
а/ /р-е 409/21.01.10г./ при починал с ЕГН – 4 лв.
б/ /р-е 409/21.01.10г./ при починал без ЕГН – 7 лв.
2. /р-е 409/21.01.10г./ за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 4,00 лв.;
3. /р-е 38/12.02.08г./ /р-е 409/21.01.10г./ за издаване на удостоверение, за липса на съставен акт за
раждане или смърт-4,00 лв.;
4. /р-е 409/21.01.10г./ за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак,
както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 4,00 лв.;
5. /р-е 409/21.01.10г./ за издаване на удостоверение за семейно положение - 4,00 лв.;
6. /доп. с р-е 933/25.10.18г./ за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 4,00 лв.;
7. /р-е 409/21.01.10г./ за адресна регистрация - 3,00 лв.;
8. /р-е 409/21.01.10г./ удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 4,00 лв.
9. /р-е 409/21.01.10г./ отменена
10. /р-е 409/21.01.10г / отменена
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11./р-е 38/12.02.08г.; 409/21.01.10г./ за заверка на документи по гражданското състояние за чужбина10,00 лв.;
12. /р-е 38/12.02.08г.; 409/21.01.10г./ за всички други видове удостоверения по искане на граждани 4,00 лв.;
13. /нова с р-е № 933/25.10.18 г./ за издаване на удостоверение за родените от майката деца – 4.00 лв.;
14. /нова с р-е № 933/25.10.18 г./ издаване на удостоверение за правно ограничение – 4.00 лв.;
Чл.55а /р-е 567/15.02.07г./ За услугите по отношение на местните данъци и такси се определят
следните размери на таксите и сроковете за изпълнение:
І. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК:
1.Физически лица – жилищни, вилни и не жилищни недвижими имоти:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 14 дни;
бърза услуга – 5 лв., срок – 7 дни;
експресна услуга – 10 лв., срок – 1 ден;
2.Еднолични търговци, юридически лица – жилищни имоти:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 14 дни;
бърза услуга – 5 лв., срок – 7 дни;
експресна услуга – 10 лв., срок – 1 ден;
3.Еднолични търговци, юридически лица – не жилищни имоти:
обикновена услуга – 5 лв., срок – 14 дни;
бърза услуга – 10 лв., срок – 7 дни;
експресна услуга – 15 лв., срок – 1 ден;
4.Физически лица и еднолични търговци и юридически лица – земеделски земи и гори:
обикновена услуга – 2 лв., срок – 14 дни;
бърза услуга – 7 лв., срок – 7 дни;
експресна услуга – 12 лв., срок – 1 ден;
5. Физически лица и еднолични търговци и юридически лица – отстъпено право на строеж,
незавършено строителство:
обикновена услуга – 4 лв., срок – 14 дни;
бърза услуга – 7 лв., срок – 7 дни;
експресна услуга – 12 лв., срок – 3 дни;
ІІ.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения:
1.Физически лица:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 7 дни;
бърза услуга – 5 лв., срок – 3 дни;
експресна услуга – 9 лв., срок – 1 ден;
2.Еднолични търговци, юридически лица:
обикновена услуга – 5 лв., срок – 7 дни;
бърза услуга – 10 лв., срок – 3 дни;
експресна услуга – 15 лв., срок – 1 ден;
ІІІ. Издаване на удостоверения за декларирани данни:
обикновена услуга – 5 лв., срок – 7 дни;
ІV. Издаване на удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 7 дни;
V. Издаване на копие на декларация, дубликат на квитанция:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 7 дни;
VІ.Изготвяне на разпечатка на задължения за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци
и данък моторни превозни средства:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 7 дни;
VІІ. Издаване на удостоверение за деклариран недвижим имот:
обикновена услуга – 3 лв., срок – 7 дни;
Чл.56 (1) /изм. с р-е № 933/25.10.18 г./ Срокът за извършване на административните услуги по чл.55 е
5 работни дни.
(2) /изм. с р-е № 933/25.10.18 г./ За извършване на бързи услуги, в рамките на 2 работни дни от
заявяването и при зададени пълни данни от страна на заявителя, се заплаща такса в двоен размер за всички
изброени услуги в чл. 55, с изключение на т. 3, 7 и 11. За извършване на експресни услуги със срок 1 час от
заявяването и при зададени пълни данни от страна на заявителя - се заплаща такса в четворен размер за
всички изброени услуги в чл. 55, с изключение на т.1 /б/, 3, 7 и 11.
(3) /567/15.02.07г./ Сроковете за бързите и експресни услуги по чл.55 “а” са за предварително /в срок
за обикновена услуга/ декларирани имоти и данни”.
Чл.57 /р-е 38/12.02.08г.; изм. с р-е 110/27.02.2020 г./ Таксата и цената на услуги, свързани с
общинската собственост е както следва:
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Заверка на молба декларация по
обстоятелствена проверка

2

За административно
производство за настаняване
под наем:
- в общински нежилищен
имот в регулация
- в общински нежилищен
имот извън регулация
За издаване на заверени копия
от документи

3

4.

Комплект заявление и
декларация за картотекиране

5.

Удостоверение

6

За административно
производство за настаняване
под наем в общински жилищен
имот
За административно
производство за установяване
на жилищни нужди и
картотекиране
За общо ползване на мерите и
пасищата годишно за брой:
- дребен рогат добитък;
- едър рогат добитък

7.

8.

7

3

Такса лв.
Цена лв.
обикновена

Забележка

експресна

1

Срок
работни дни

бърза

Наименование на услугата

обикновена

№
по
ред

1

10.00

За извършване
на бърза услуга
таксата
се
удвоява, а за
експресна
се
заплаща в троен
размер

10.00

6.00
7

3

1

1.00 лв./
страница

За извършване
на бърза услуга
таксата
се
удвоява, а за
експресна
се
заплаща в троен
размер

2.00

7

3

1

20.00

5.00

7.00

1.00
1.50
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За извършване
на бърза услуга
таксата
се
увеличава с 10.00
лв.,
а
за
експресна
с
20.00 лв.

9

10

По административни
производства за продажби,
замени и учредяване
наограничени вещни права
върху общински имоти
физическите и юридическите
лица заплащат такса
Скица за недвижим имот по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ

11

Скица с координати за
недвижим имот по § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ, за всяка точка

12

- за нанасяне на промени на
недвижим имот по § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ
-за делба/обединяване на
недвижим имот по § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ

300.00

7

3

1

20.00

7

3

1

2.00

За извършване
на бърза услуга
таксата
се
увеличава с 10.00
лв.,
а
за
експресна
с
20.00 лв.
За извършване
на бърза услуга
таксата
се
увеличава с 1.00
лв.,
а
за
експресна с 2.00
лв.

20.00

20.00

Чл.58 /р-е 38/12.02.08г./ отм.
Чл.59 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в
размер на 5 лв.
Чл.59а /р-е471/27.05.10/ Такса за издаване на регистрационен талон и регистрационна табела за ППС
с животинска тяга – 12 лв.”
Чл.60 /р-е 409/21.01.10г./ отменен
Чл.61 /р-е 409/21.01.10г./ отменен.
Чл.62 /р-е 143/24.07.08г.; изм. с р-е № 1198/17.02.2015 г. (1) Такси за издаване на разрешение за
извършване на таксиметрова дейност – 50 лв. за едно транспортно средство за срок от три години.
(2) За издаване на дубликат се заплаща такса 50% от посочената в ал.1.
Чл.63 (изм. и доп. Решение №462/14.02.2013 г.) Такси за издаване на пропуски за товаро-разтоварни
и строително-ремонтни дейности за едно превозно средство за един месец:
1. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация след 01.01.2000 г. за времето от 21:00
до 06:00 часа – 5,00 лв.
2. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация след 01.01.2000 г. за времето от 06:00
до 21:00 часа – 10,00 лв.
3. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация до 31.12.1999 г.за времето от 21:00 до
06:00 часа – 15,00 лв.
4. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация до 31.12.1999 г.за времето от 06:00 до
21:00 часа – 25,00 лв.
5. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима максимална
маса над 3,5 тона – 50,00 лв.
6. за МПС по т. 5, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса над 3,5 тона за еднодневно влизане – 5,00 лв.
7. (доп. Решение №707/12.09.2013 г.) от такса за издаване на пропуск се освобождават
организациите на общинска бюджетна издръжка.
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Чл.64 (изм. Решение №409/21.01.2010 г.) Таксите се заплащат от лицата при предявяване на
искането.
Раздел VІІІ
Такси за гробни места
Чл.65 /р-е 409/21.01.10г.; 331/18.10.12г./ (1) За ползване на гробни места с трупо- и урнополагане над
8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
1. За ползване на гробно място 10 години:
За първа зона – 30 лв.
За втора и трета зона – 25 лв.
2. За ползване на двойно гробно място 10 години:
За първа зона – 50 лв.
За втора и трета зона – 40 лв.
3.Ползването на гробните места се продължава на всеки 10 години чрез заплащане на таксите по т. 1
и т. 2., за вечни времена – петкратно увеличение на таксата по т.1 и т.2.
(2) /р-е 331/18.10.12г./ За ползване на урнова ниша за 10 г. – 60 лв.
Чл.66 /р-е 409/21.01.10г./ Таксите се събират от Община Монтана.
Раздел ІХ
Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост.
Чл.67 /р-е 409/21.01.10г./ За ползване лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска
собственост се събират такси за килограм в размер, както следва:
І. Билки в сурово състояние
1. Грудки, корени, коренища:
- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка ягода горска
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка
- други
2. Листа
- мечо грозде
- боровинка червена и черна, лудо биле
- бръшлян, чобанка
- глог, живовляк, леска, липа,люляк, оман чер, ягода горска
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
- други
3. Стръкове
- блатно кокиче
- горицвет, лазаркиня
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто,
шапиче
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган
обикновен
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка,
медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче
червено, пчелник, равнец бял
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига
жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ
- други
4. Цветове
- липа
- божур, иглика
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други
5. Плодове
- боровинка червена и черна, хвойна червена
- хвойна сибирска
- кисел трън, къпина, малина и шипка
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Такса
0,09 лв./кг
0,07 лв./кг
0,02 лв./кг
0,01 лв./кг
0,07 лв./кг
0,08 лв./кг
0,04 лв./кг
0,03 лв./кг
0,02 лв./кг
0,01 лв./кг
0,03 лв./кг
0,08 лв./кг
0,08 лв./кг
0,05 лв./кг
0,04 лв./кг
0,03 лв./кг

0,02 лв./кг
0,01 лв./кг
0,03 лв./кг
0,10 лв./кг
0,05 лв./кг
0,03 лв./кг
0,02 лв./кг
0,01 лв./кг
0,03 лв./кг
0,15 лв./кг
0,10 лв./кг
0,04 лв./кг

- бъз, глог, конски кестен, киселица
- бъзак, трънка
- други
6. Семена
- есенен минзухар
- други
7. Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
8. Кори
- мъждрян, ясен
- зърнастец, кисел трън, леска
- върба
- дъб
- бреза
- други
9. Лишеи
- исландски
10. Водорасли
ІІ. Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при
лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на
други места в природата
1. От защитени лечебни растения
- плодове
- семена
- резници
2. От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
- луковици, грудки, коренища
- плодове
- семена
- резници
3. От други лечебни растения
- луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните
- лук /всички видове/, перуника /всички видове/
- ботурче есенно /есенна циклама/
- плодове
- семена
- резници

0,02 лв./кг
0,01 лв./кг
0,03 лв./кг
0,15 лв./кг
0,08 лв./кг
0,15 лв./кг
0,10 лв./кг
0,08 лв./кг
0,20 лв./кг
0,10 лв./кг
0,05 лв./кг
0,03 лв./кг
0,02 лв./кг
0,03 лв./кг
0,10 лв./кг
0,30 лв./кг

20,00 лв./100 гр.
50,00 лв./100 гр.
2,00 лв./брой
1,00 лв./брой
5,00 лв./100 гр.
10,00 лв./100 гр.
0,50 лв./брой
0,10 лв./брой
0,20 лв./брой
1,00 лв./брой
2,00 лв./100 гр.
5,00 лв./100 гр.
0,10 лв./брой

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.68 За всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се
определя цена с тази Наредба.
Чл.69 (1) Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки
разходи по предоставянето на услуги и права от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
б/ материални, режийни, консултантски 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;
д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за
отчетност.
(2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите и правата са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях
постъпват в бюджета на общината.
Чл.70 (1) За извършени услуги по гражданска регистрация се заплащат следните такси:
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1. /р-е 409/21.01.10г./ Справка за налично гражданство /само за Министерство на правосъдието/ –
4,00 лв.
2. /р-е 409/21.01.10г./ отменена
3. /с р-е 932/25.10.18г./ отменена
4. /р-е 409/21.01.10г./ издаване на преписи и заверка на копия от документи за гражданска
регистрация – 4,00 лв.
5. анкетиране на чужденец и удостоверение за вписване в регистъра – 5,00 лв.
6. /р-е 409/21.01.10г./ припознаване на дете след съставяне на акта – 5,00 лв.
7. /с р-е 932/25.10.18г./ отменена
8. /р-е 409/21.01.10г./ удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец – 5,00 лв.
9. /с р-е 933/25.10.18г./ отменена
10. сключване на граждански брак без ритуал – 10,00 лв.
11. /с р-е 932/25.10.18г./ отменена
12. /с р-е 932/25.10.18г./ отменена
13. /р-е 38/12.02.08г./ /р-е 409/21.01.10г./ Приемане и комплектоване на документи за установяване
наличието на българско гражданство /процедура по чл. 39 от ЗБГ/ – 10 лв.
(2) /изм. с р-е № 933/25.10.18г./ Срокът за извършване на услугите от т.1 до т.8 с изключение
на т. 6 по ал.1 е 5 работни дни за обикновена поръчка;
(3) /изм. с р-е № 933/25.10.18г./ Услугите от т. 4 и 8 по ал.1 при искане за експресна поръчка в
рамките на 1 час се заплаща такса в четворен размер. При искане за бърза поръчка в рамките на 2 работни
дни се заплаща такса в двоен размер
(4) /изм. с р-е № 933/25.10.18г./ Срокът за извършване на услугите от т. 10 и 13 по ал.1 е 7 работни
дни от датата на подаване на пълен комплект от необходимите документи.
Чл.71 За разполагане на рекламно-информационни елементи върху терени общинска собственост се
заплащат такси както следва:
1. /р-е 38/12.02.08г./ За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други с
рекламна цел на обществени места – 10 лв./ден.
2. /р-е 38/12.02.08г./ За използване на автомобили с високоговорител за рекламна цел – 50 лв./ден.
3. За провеждане на рекламно шествие – 50 лв./ден.
4. /р-е 38/12.02.08г./ За използване на маси, от които се раздават рекламни материали за заеманата
площ – 10 лв. кв.м на ден.
5. За реклама върху транспарантни ленти, върху табла на стойки или върху табла на огради, стени,
калкани и др. – 5 лв. кв.м на месец, но не по-малко от 30 лв. на месец за поставяне на рекламна
транспарантна лента или табло.
6. За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, огради, покриви, калкани и др. –
5 лв.кв.м.на месец но не по-малко от 30 лв. на месец на реклама.
7. За свободно стоящи витрини за рекламна цел – 5 лв./кв.м. на месец за заемана площ, но не помалко от 30 лв. на месец за витрина. При осветени витрини цените се удвояват.
8. /р-е 38/12.02.08г./ За фирмени указателни табели с размер до 0,30 кв.м с примерно съдържание –
име на фирма, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и
др.:
а/ при закрепване на стени, огради и др. – 10 лв. на месец
б/ при закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др. – 10 лв. кв.м на месец.
9. /р-е 38/12.02.08г./ За фирмени указателни табели с размер над 0,30 кв.м се заплаща наем – 5 лв.
кв.м на месец, но не по-малко от 30 лв. на месец.
10. За една лампа или прожектор за осветяване на реклама - 15 лв. на година
11. За високоговорител на будки, павилиони, подвижни маси и др. с рекламна цел – 20 лв. на месец.
12. За билбордове по основни пътни артерии – 150 лв. на месец.
Чл.72 /р-е 409/21.01.10г./ отменен
Чл.73 /р-е 409/21.01.10г./ отменен
Чл.74 /р-е 409/21.01.10г./ отменен
Чл.75 (1) За издаване на удостоверение за платена цена за имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се събира
такса в размер 2 лв.
(2) /р-е 38/12.02.08г./ отм.
Чл.76 За издаване на позволително за ползване на лечебни растения се събира такса в размер 10 лв.
Чл.77 За публично обявяване на заявление на основание чл.62, ал.4 от Закона за водите за издаване за
разрешително за водоползване се събира такса в размер 5 лв.
Чл.78 За провеждане обществено обсъждане на ОВОС чл.97, ал.1, ал.3, ал.4 от ЗООС се събира такса
в размер на 60 лв.
Чл.79 /р-е 547/18.11.10 г.; (1) Такса за издаване на разрешение за:
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1. отсичане и изкореняване на единични дървета до пет броя и на лозя до 1 декар – 10.00 лв.
2. отсичане и изкореняване на единични дървета над пет броя и на лозя над 1 декар – 20.00 лв.
3. отсичане и изкореняване на орехови, кестенови и други дървесни видове, защитени със закон –
40.00 лв.
4. отсичане на дърво на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №1 на МРРБ – 20 лв.
(2) Такси на корен за кубичен метър дървесина, добита от земеделски земи, собственост на община
Монтана, по видове, както следва:
1. за строителен материал
- топола – 20.00 лв./м3
- акация – 20.00 лв./м3
- бреза – 20.00 лв./м3
- дъб – 20.00 лв./м3
- върба – 10.00 лв./м3
- орех – 55.00 лв./м3
- кестен – 45.00 лв./м3
- черница и череша – 35.00 лв./м3
2. Дърва за огрев и вършини, които ще се добиват от дървесните видове по т. 1 и същите са негодни
за ползване на строителен материал
- дърва за огрев – 16.00 лв./м3;
- вършини – 8.00 лв./м3”
(3) /67/14.02.12г. Такса маркиране дърво на корен:
1. до 5 броя дървета – 2.00 лв./бр.
2. над 5 броя дървета – 1.00 лв./бр.
Чл.80 За обезщетение при отсичане или унищожаване на дърво, унищожаване на храсти, живи
плетове и многогодишни цветя и тревни площи се събира такса в размер – съгласно Приложение на Наредба
за опазване на околната среда на Общински съвет.
Чл.81 За заплащане на заеман обем от общинско депо за отпадъци по договор за промишлени
предприятия, получили разрешение от РИОСВ се събира такса в размер:
1.За твърди, пластмасови, сгур, стъкло и текстилни отпадъци – сухи, за формовъчни смеси, шлаки,
пепел, каучукови отпадъци, дървени стърготини с до 5% течни фракции, за смоли и асфалт, глинен пясък,
отсевки, втвърдени бои и лепила с до 10% течни фракции – 7 лв./м3.
2.За утайки, джибри, отпадък от хранителната промишленост, винена кал не съдържащи комплексни
соли, включващи цианова група с до 20% течни фракции–10 лв./м3.
Чл.82 За извършване на услуга за извозване на строителни отпадъци до Депо за твърди битови
отпадъци – Монтана се събира такса в размер:
1. За гр. Монтана – 8 лв./м3.
2. За селата – 11 лв./м3.
Чл. 82а /р-е 440/25.03.10г. За извършване на услуга за извозване на отпадъци от Градска
пречиствателна станция за отпадни води – Монтана до Регионално депо за отпадъци – Монтана се събира
такса в размер:
1. За извозване на 4 м3 контейнер – 55 лв./курс.
2. За извозване на контейнери тип „Бобър” – 45 лв./курс.
Чл.83 /р-е 67/14.02.12г./ (1) За натоварване с багер с обем на кофата до 1,50 м3 на строителни
отпадъци добити при разрушаване на сгради се заплаща такса в размер на 9,67 лв./тон, но не по-малко от 100
лв.
(2) /р-е 67/14.02.12г./ За натоварване с челен товарач с обем на кофата до 3,50 м3 на строителни
отпадъци добити при разрушаване на сгради се заплаща такса в размер на 15,10 лв./тон, но не по-малко от
200 лв.
(3) /р-е 67/14.02.12г./ За транспортиране със самосвал на строителни отпадъци до Депо се събира
такса в размер на 0,22 лв./ткм, но не по-малко от 35 лв.
(4) /р-е 67/14.02.12г./ За транспорт на багер се заплаща такса в размер на 1,92 лв./км.
(5) /р-е 67/14.02.12г./ За транспорт на челен товарач се заплаща такса в размер на 4,63 лв./км.
(6) /р-е 654/25.07.13г./ За депониране на строителни отпадъци на площадка за временно съхранение
на строителни отпадъци се заплаща такса в размер 5 лв./тон.
Не се заплаща такса за депониране на строителни отпадъци от строежи, на които Община Монтана е
собственик и / или възложител.
Чл.84 За депониране на битов отпадък, извозен на ДТБО отпадъци от имот извън районите,
определени със Заповед на Кмета се събира такса в размер 14 лв./м3 или 0,06 лв./кг.
Чл.85 За издаване разрешение за извършване на дейности по отпадъци, съгласно чл.37, ал.1, т.3 от
ЗОВВООС се събира такса в размер 25 лв. на всеки вид дейност.
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Чл.85а /р-е 45/15.03.04; 38/12.02.08г./ За ползване на закрит плувен басейн 1 час в извънучебно
време:
- от ученици – 1.00 лв.,
- от граждани – 3.00 лв.
Чл.85б /193/15.02.05г./ таксите за реклами в общинското радио “Канал М” се събират на основание
тарифа, утвърдена със заповед на Кмета на Община Монтана по предложение на Директора, той и Главен
редактор на Общинско радио “Канал М”, при базова цена на 30-секунден рекламен клип 2.00 лв.
Чл.85в /р-е385/31.01.06г.; изм. с Р-е №110/27.02.2020 г./ Еднократната годишна такса за абонатите на
кабелната радиофикационна мрежа на територията на общината е 5,00 лева, която сума се заплаща до 30 юни
текущата година, стая 102 на Община Монтана. За откриване или преместване на радиопост се събира такса
за основание тарифа, утвърдена със заповед на Кмета на Община Монтана.
/р-е 442/11.05.06г./ Освобождават се от такса абонатите, които са:
- физически лица, инвалиди първа група;
- юридически лица, финансирани от бюджета на Община Монтана.
Чл.85г /р-е 234/29.01.09 г.изм. с Р-е № 110/27.02.2020 г./ (1) Цените за временно озвучаване на
мероприятия са както следва:
1. Озвучаване на мероприятия на закрито:
до 1
до 2
до 4
до 6
до 8
Забележка
час
часа
часа
часа
часа
Голяма зала –
50.00 80.00 140.00 200.00 260.00 За озвучаване на
вкл. 2 броя
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
концерти се калкулира
микрофона
допълнително броят на
микрофоните, ползване
на CD плейър и т.н.
Заседателна
20.00 30.00 40.00 50.00
зала – вкл.1
лв.
лв.
лв.
лв.
брой микрофон
2. Озвучаване на външни мероприятия:
до 2
до 4
Забележка
часа
часа
Мощност 1000 180.00 320.00 За озвучаване на външни изяви се калкулира
W
лв.
лв.
допълнително броят на микрофоните, ползване
на CD плейър и т.н.
Мощност 2000 270.00 420.00 За озвучаване на концерти се калкулира
W
лв.
лв.
допълнително броят на микрофоните, ползване
на CD плейър и т.н.
Мощност 3000 370.00 520.00 За озвучаване на концерти се калкулира
W
лв.
лв.
допълнително броят на микрофоните, ползване
на CD плейър и т.н.
Мощност 4000 470.00 620.00 За озвучаване на концерти се калкулира
W
лв.
лв.
допълнително броят на микрофоните, ползване
на CD плейър и т.н.
(2) Цените за ползване на презентационна техника са както следва:
до 2
до 4
до 8
Забележка:
часа
часа
часа
Мултимедия
20.00
30.00
50.00 В цената са включени:
лв.
лв.
лв.
- 1 бр. смесител до 10 канала;
- 1 бр. усилвателно стъпало;
- 4 бр. тонколони;
- 1 бр. микрофон.
Лаптоп
30.00
50.00
70.00 В цената са включени:
лв.
лв.
лв.
- 1 бр. смесител до 10 канала;
- 1 бр. усилвателно стъпало;
- 4 бр.тонколони;
- 1 бр. микрофон.
Екран за
15.00 В цената са включени:
мултимедия
лв.
- 1 бр. смесител до 10 канала;
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Флипчарт

-

-

10.00
лв.

- 1 бр. усилвателно стъпало;
- 4 бр. тонколони;
- 1 бр. микрофон.
В цената са включени:
- 1 бр. смесител до 10 канала;
- 1 бр. усилвателно стъпало;
- 4 бр. тонколони;
- 1 бр. микрофон.

(3) За всеки следващ микрофон, ползване CD плейър(дек) упоменати в ал.1 и ал. 2 се заплаща цена
както следва:
- Микрофон – 8.00 лева
- Безжичен микрофон – 40.00 лева
- Възпроизвеждане на запис на CD (дек) – 10.00 лева/час
- Запис на касета – 0,40 лева/минута
- Запис на CD – 10.00 лева/час
- Оформяне на звуков фон при концерти – 30.00 лева
(4) Други цени за:
- Транспортни разходи за превоз на техника – 2.00 лева/км / При промяна на цените на горивата –
по договаряне/
(5) Други условия:
- Командировъчните разходи на техническия персонал са за сметка на заявителя.
- Заявките се подават 5 работни дни предварително.
- Всички озвучавания се предплащат.
- Заявителят осигурява ел. захранване до мястото на озвучаването.
- При спешни заявки се заплаща увеличение:
- до 24 часа + 30 %
- в деня на изявата + 80%.
(6) Освобождават се от заплащане:
1. Всички мероприятия, организирани от община Монтана – в залите на Общински младежки дом,
както и изяви на открито.
2. Изяви на организациите на хората с увреждания – когато се провеждат в залите на Общински
младежки дом.
Заявките за озвучаване се изпълняват по реда на тяхното получаване и според техническите
възможности на ОМД.
Горепосочената цена на услугата за озвучаване се формира на базата на:
1. Монтаж на звукови колони 2. Монтаж на крайни стъпала
4 часа
8 часа
4 часа
8 часа
300 W 15,60 лева 30 лева 2 х 200 W
20 лева
48 лева
400 W
25 лева
45 лева 2 х 400 W
35 лева
80 лева
700 W
45 лева
80 лева 2 х 500 W
60 лева 125 лева
800 W
60 лева
90 лева 2 х 700 W
70 лева 130 лева
2 х 1200 W
80 лева 150 лева
3. Монтаж на смесителни пултове
4 часа
до 10 вх. канала
35 лева
до 16 вх. канала
60 лева
до 20 вх. канала
100 лева

8 часа
70 лева
90 лева
140 лева

Чл.85д /67/14.02.12г./ За извършване на услуги от регионална библиотека “Гео Милев” – Монтана се
заплаща цена, както следва:
(1) Абонамент на читатели:
1. за ученици до 14 години - 2.00 лв.
2. за ученици над 14 години, студенти, безработни и пенсионери (срещу представяне на документ) 3.00 лв.
3. за хора с увреждания и родители на повече от две деца (срещу представяне на документ) безплатно
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4. за всички останали - 5.00 лв.
5. за еднократно посещение:
а) за един ден - 0.50 лв.
б) за един месец (без право на заемане на книги за дома) - 1.00 лв.
(2) Депозит на читатели с постоянен адрес на друго населено място - 20.00 лв.
(3) Извършване на библиографски и информационни справки:
1. ретроспекция до 5 години - 3.00 лв.
2. за всяка следваща година - 0.50 лв.
3. от база данни с разпечатка - 1.00 лв.
(4) Извършване на записи на аудиокасети:
1. до 10 мин. - 1.00 лв.
2. до 30 мин. - 2.00 лв.
3. до 60 мин. - 3.00 лв.
(5) Ползване на материали по Междубиблиотечно заемане и Международно междубиблиотечно
заемане, за доставка на библиотечни документи от страната и чужбина:
1. доставка на книга от страната – 3,00 лв.
2. доставка на копие от книга или статия от страната – 5,00 лв.
3. доставка на книга за страната – 3,00 лв.
4. доставка на копие от книга или статия за страната – 4,00 лв.
5. доставка на книга от чужбина – 5,00 лв.
6. доставка на копие от книга или статия от чужбина – 5,00 лв.
Към тези цени се добавят и пощенските разходи за доставка на документа.
(6) Копирни услуги – формат А4:
1. едностранно - 0,10 лв. на страница;
2. двустранно – 0,15 лв. на страница.
(7) Компютърни услуги:
1. черно-бяла разпечатка на принтер – A4 – 0,20 лв. на страница;
2. цветна разпечатка - запълване до 20%, А4 – 1,00 лв. на страница;
3. сканиране формат до А4 - 0,20 лв. на страница;
4. запис върху SD/DVD disk – 5 лв. на брой.
(8) Депозита по ал. 2 се възстановява, след като читателят върне заетите библиотечни документи и не
желае към настоящия момент да ползва услугите на библиотеката.
Чл.85е /р-е 67/14.02.12г., доп. с р-е 882/24.07.18г./ За извършване на услуги от регионален
исторически музей – Монтана се заплаща цена, както следва:
(1) Цени за входни билети в експозициите на регионален исторически музей – Монтана
/Експозиционна зала на ул.”Граф Игнатиев” 3, Михайлова къща, Лапидариум и Художествена галерия
„Кирил Петров”/
1. за граждани – 1,00 лв.;
2. за ученици, студенти редовно обучение и пенсионери – 0,50 лв.;
3. /доп. с р-е № 1047/28.03.19г./ за деца до 7-годишна възраст, хора с увреждания и техните
придружители, ветерани от войните и деца от социални домове – безплатно;
4. комбиниран входен билет за посещение от граждани на всички музейни обекти, упоменати в ал. 1 –
2,00 лв.
5. комбиниран билет за посещение на всички музейни обекти, упоменати в ал. 1 от ученици, студенти
редовно обучение и пенсионери – 1,00 лв.
(1а) Цени на едногодишни карти за посещение експозициите на РИМ-Монтана за ученици от 14 до 18
години – 2,00 лв.
Притежателите на споменатите карти имат право да посещават многократно всички експозиции на
РИМ-Монтана, включително временни и/или гостуващи изложби. В цената на картата влиза кратка тематична
беседа.
(1б) Цени за участие на ученици в образователна музейна програма през летния сезон, полудневна, с
двучасова продължителност - 2 лв. на ден.
(2) Беседа, виртуален тур и видеоурок в музейните обекти:
1. в експозициите на български език – 3.00 лв.
2. в експозициите на чужд език – 5.00 лв.
3. екскурзоводска беседа по маршрут на територията на град и община Монтана /включително
Антична и средновековна крепост Монтана/ – 10.00 лв.
(3) /изм. с р-е № 1047/28.03.19г./ Всеки първи четвъртък от месеца – безплатен ден за посещение на
всички музейни обекти.
(4) Изготвяне на писмена историческа справка – 10.00 лв.
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(5) Ксерокопиране на документи, съхранявани във фонда на музея от 0.25 до 5.00 лв. на страница –
според значимостта на документа.
(6) Ползване на снимковия и негативен фонд – 5.00 лв.
(7) За извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България”:
1. за един археологически обект - 10.00 лв.
2. за определена територия, в която не са установени археологически обекти - 30.00 лв.
3. копие на регистрационна карта на археологически обект - 7.00 лв.
(8) За издаване на удостоверение за индентификация на движими вещи като културни ценности:
1. за една движима културна ценност - 15.00 лв.
2. за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включващи монети и
монетовидни предмети – 50.00 лв.
3. за колекция от движими културни ценности – 100.00 лв.
(9) Ползване на залата на Художествена галерия „Кирил Петров” от физически и юридически лица
извън структурите на Община Монтана - 30 лв. на час.
(10) За заснемане с видеокамера на музейните обекти и културните ценности от музейния фонд от
БНТ, кабелни телевизии, медии и др. с търговска цел – от 30.00 лв. до 500.00 лв. с договор в зависимост от
значимостта и обема на темата и времетраенето на заснемането.
(11) Изготвяне на становище за наличие и състояние на археологически и културно-исторически
недвижими паметници на културата на територията на Община Монтана за изготвяне на ОВОС във връзка
със строителни и други дейности - от 30.00 лв. до 1 000.00 лв. с договор в зависимост от обема на работа
/територията на обход, наличието или липсата на археологически, исторически и художествени недвижими и
движими културни ценности, обработка на наличния теренен материал, изготвяне на експертиза, доклад,
становище и пр./
Чл. 85ж /нов р-е № 839/31.05.2018 год./ За извършване на услуги от Общински драматичен театър –
гр. Монтана се заплащат цени както следва:
(1) Цени на входни билети за представления на наша трупа:
1. За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 2 до ред 4 – 8.00 лв.
2. За места в Голяма зала балкон ред 1 – 10.00 лв.
3. За всички останали места – 6.00 лв.
4. За ученици за вечерни спектакли – 4.00 лв.
5. За студенти и пенсионери вечерни спектакли – 6.00 лв.
(2) Цени на входни билети за детски представления на Общински драматичен театър – гр. Монтана:
1. За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 и в турне – 4.00 лв., за всички
останали места – 3.00 лв.
2. За места в Малка зала и в турне в градове с над 20000 жители – 4.00 лв.
(3) Цени на входни билети за вечерни спектакли на Общински драматичен театър – гр. Монтана в
турне:
1. Населени места до 2000 жители – 5.00 лв. за възрастен и 4.00 лв. за ученик, студент и пенсионер, и
3.00 лв. за деца
2. Населени места от 2000 до 20000 жители – 6.00 лв. за възрастен, 4.00 лв. за ученик, студент и
пенсионер, и 3.00 лв. за деца
3. Населени места над 20000 жители – 8.00 лв. за възрастен, 6.00 лв. за студент и пенсионер и 4.00 лв.
за ученик, и 3.00 лв. за деца
(4) За концерти и представления на общински звена като школи, ОДК, училища и детски градини се
прилагат правилата по точки 1 и 2 на ал. 3.
(5) Цени на входни билети за представления на наша трупа с гостуващи артисти:
1. За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 12.00 лв.
2. За всички останали места – 10.00 лв.
(6) Цени на входни билети за представления на гостуваща трупа:
1. В състав до 10 човека:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 10.00 лв.
б) За всички останали места – 8.00 лв.
2. В състав от 11 до 15 човека:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 12.00 лв.
б) За всички останали места – 10.00 лв.
3. В състав от и над 16 човека:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 15.00 лв.
б) За всички останали места – 13 лв.
(7) Цени на входни билети за детски представления на гостуваща трупа:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 8.00 лв.
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б) За всички останали места – 6.00 лв.
(8) Цени на входни билети за концерт с гостуващи изпълнители:
1. В състав до 10 човека:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 15.00 лв.
б) За всички останали места – 13.00 лв.
2. В състав над 10 човека:
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до ред 4 – 20.00 лв.
б) За всички останали места – 18.00 лв.
(9) Цени за ползване за мероприятие на Голяма зала:
а) Зимен период с отопление – 1300.00 лв. на ден.
б) За всички останали случаи – 700.00 лв. на ден.
(10) Цени за ползване за мероприятие на Малка зала:
а) Зимен период с отопление – 300.00 лв. на ден.
б) За всички останали случаи – 200.00 лв. на ден.
(11) Цени за ползване на Балетна зала:
а) Зимен период с отопление – 5.00 лв. на час
б) За всички останали случаи – 4.00 лв.на час
(12) Цени за ползване за мероприятие на Репетиционна зала:
а) Зимен период с отопление – 120.00 лв. на ден.
б) За всички останали случаи – 100.00 лв. на ден.
(13) Цени за ползване на площи извън посочените в точки от 1. до 12.:
а) Зимен период с отопление – 4.00 лв. на кв.м на ден.
б) За всички останали случаи – 3.00 лв. на кв.м на ден.“
Чл.86 /изм. с Р-е № 621/24.10.17г./ (1) Цената за учредяване право на преминаване през общински
поземлени имоти се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ.
(2) Цената за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се определя по реда на чл. 210 от
ЗУТ.
Чл.87 /р-е 568/15.02.07г.; изм. с р-е № 110/27.02.2020 г./ (1) За притежаване на куче собственикът
заплаща годишна такса в размер:
- На 7 (седем) лева, когато местоживеенето на кучето е град Монтана.
- На 3 (три) лева, когато местоживеенето на кучето е в останалите населени места на общината.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;
3. кучета използвани за опитни цели;
4. кучета използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. /отменена с р-е № 486/30.05.2017/.
Чл.88 /р-е 568/15.02.07г (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета
придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки
месец до края на годината, включително за месеца на придобиването, независимо от плащанията на
предишния собственик.
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя
на безстопанствените кучета.”
Чл.89 /р-е 559/25.01.07г.; 568/15.02.07г./За извършване на оценка в зоните по параграф 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ:
(1) на земеделски имот – 30 лв.
(2) на подобрения върху земеделски имот – 50 лв.

Чл.89а /р-е 67/14.02.12г./ (1) Ксерокопиране на една страница от неархивен документ
1. формат А4 – 0,10 лв.
2. формат А3 – 0, 20 лв.
(2) Ксерокопиране на една страница от архивен документ
1. формат А4 – 0,20 лв.
2. формат А3 – 0,40 лв.
(3) Дигитализиране на един архивен документ
1. изготвяне на дигитално копие – 5 лв.
2. заснемане със собствен дигитален апарат – 1 лв.
(4) Цена на 1 брой CD за предоставяне на дигитално копие – 1,00 лв.
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(5) Обикновената услуга се изпълнява в срок до 3 дни.
(6) Експресната услуга се изпълнява в срок до 24 часа + 100 на сто към цената.
Чл.89б /р-е 67/14.02.12г./ Заверка на архивен документ, за който няма специална разпоредба в
Наредбата:
1. за първа страница – 2 лв.
2. за всяка следваща страница – 1 лв.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.90 /р-е 342/17.11.05г.; 568/15.02.07г./ /отменена с р-е № 486/30.05.2017/
Чл.91 /изм. с Р-е № 621/24.10.17г./ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се
издават от кмета на общината или упълномощени от него лица.
Чл.92 /342/17.11.05г.; 568/15.02.07г./ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1 По смисъла на тази наредба са:
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, предоставени от община Монтана.
3. ”Личен доход”са всички доходи на лицата с изключение на:
а/ добавка 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 услуги, получават като възнаграждение
в трудово-терапевтичен процес;
в/ помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г/ дарения с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални
услуги и формите за социално обслужване;
д/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината
или определени от него лица.
§ 3 Сроковете за извършване на услугите, освен изрично определените с наредбата и които не са
установени с нормативен акт, е един месец.
§ 4 При неспазване на сроковете 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.
§ 5 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда
на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 6 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила
от 01.04.2003 г.
§ 7 Размерът на такса за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І за 2003 г. е определен съгласно
Решение на ОбС №371 от 10.10.2002 г.
§ 8 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на
база на тарифи, определени от Министерския съвет.
§ 9./р-е 38/12.02.08г./ /р-е 409/21.01.10г./ Промените в Наредбата влизат в сила след приемане от
Общински съвет.
§ 10 (нов Решение №462/14.02.2013 г.) Промените в чл. 63, Раздел VІІ Такси за административни
услуги влизат в сила от 01.03.2013 г.

33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Т А Р И Ф А
за размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система и на растителността на територията на
Община Монтана към чл.80 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени за
услуги на територията на Община Монтана
Чл.1 (1) По тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система при:
1. строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат
озеленените площи за обществено ползване;
2. строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се налага
премахване на дървесна и храстова растителност.
(2) За причинени вреди по ал.1 се заплащат следните обезщетения:
Стойност в лева

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Тревни площи за дка:
І категория
ІІ категория
ІІІ категория
ІV категория
Декоративни цветя за 1 кв.м.
І категория
ІІ категория
ІІІ категория
Парникови цветя за 1 бр.
Почвопокривни за 1 дка
Жив плет-широколистен за 1 м
до 5 години
над 5 години
Жив плет – иглолистен за 1 м
до 5 години
над 5 години
Рози – за 1 бр.
до 5 години
над 5 години
Храсти за 1 бр.
до 5 години
до 10 години
над 10 години
Вечнозелени храсти за 1 бр.
до 5 години
до 10 години
над 10 години

900
750
450
150
30
27
24
0,9
1800
45
90
36
72
4,5
3,6
9
27
72
9
18
54
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Височина
в метри

10.

Иглолистни дървета
Бързорастящи:
Лъжекипарис, веймутов и морски бор,
гинко, лиственица, секвоя и други
Умерено растящи:
Бял и черен бор, смърчове, ела, туя,
конколорха, кедри, мура
Бавнорастящи:
Хвойна, лебоцедрус, цуга, тис и други

11.

Широколистни дървета
Много бързо растящи:
Айдлант, акация, върби, тополи,
чинари
Бързорастящи:
Бреза, елша, ясени, камалла, амер, дъб,
софора, гледичия, трепетлика
Умеренорастящи:
Бук, бряст, зимен, летен и американски
дъб, клен, липа, сорбуси, шестил, явор,
албиция, бряст, конски кестен, орех,
магнолия, цезалииния

Стойност в лева
Добро
Отлично
състояние
състояние

2,5 – 4,5
4,5 – 7,5
над 7,5

43,20
72,00
82,80

64,80
97,20
99,00

2,5 – 4,5
4,5 – 7,5
над 7
2,5 – 4,5
4,5 – 7
над 7

82,80
133,20
51,60
118,80
159,30
176,40

99,00
201,60
230,40
180,00
234,00
265,20

4–5
над 5

37,80
59,40

59,40
91,80

3–6
над 6

59,40
102,60

91,80
156,60

3-6
над 6

64,80

109,80
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