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Извадка от действащата Наредба 

 

Н А Р Е Д Б А 

за определянето и администрирането на местните такси  

и цените на услугите в Община Горна Оряховица,  

съгласно чл.9 от ЗМДТ 
 

 

 

Чл.34. (1) За техническите услуги, извършвани от Общината, и 

обхващащи дейностите във връзка с териториалното и селищното 

устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра 

в селищните и извънселищните територии се заплащат такси от 

физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при 

предявяване на искането. 

 (2) За техническите услуги, изброени в чл.107 от ЗМДТ се заплащат 

такси, както следва: 

 1. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с Реш.№491 от 

прот.№44 от 17.12.2009г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

издаване на скица за недвижим имот: 

      - за обикновена услуга, със срок 5 дни – 20 лв.; 

                 - за експресна услуга, със срок 24 часа – 40 лв. 

 2. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21 от 23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза) в 

14 дневен срок -  30 лв.; 

 3. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с Реш.№107 от 

Прот.№9/29.03.2012г.) за презаверяване на скици, от издаването на които 

са изтекли 6 месеца, в срок от 3 дни –8 лв.; 

 4. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с Реш.№664 от 

прот. №39 от 30.03.2006г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво: 

4.1. Участие на специалист от общинската администрация при 

съставяне протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво: 

                 4.1.1. цената на такса за обект е: 0,40лв./кв.м. на РЗП; 

                 4.1.2. цената на таксата за ограда е: 0,20 лв./л.м. 

4.2. за проверка на фундаменти за съответствие със строителните 

книжа: 

       4.2.1.цената на такса за обект е: 0,40лв лв./кв.м. на РЗП; 

                4.2.2. цената на таксата за ограда е: 0,20 лв./л.м. 
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 5. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 

от прот. №21/23.12.2004г., изм. с Реш.№10 от прот.№3/13.12.2007г., изм. с 

Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) За издаване на удостоверения за 

факти и обстоятелства по устройство на територията: 

5.1. за обикновена услуга със срок 7 дни, както следва: 

- за отстояния по Закона за хазарта – 28 лв. 

- по чл.52 от ЗКИР – 20 лв.; 

За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ - 30 лв. 

5.2. За бърза услуга, със срок до 3 работни дни – таксата се завишава 

с 50 %, както следва: 

- за отстояния по Закона за хазарта – 42 лв. 

- по чл.52 от ЗКИР – 30 лв.; 

За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ - 45 лв. 

 6. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот.№21/23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 

документацията към тях се заплащат такси, както следва: 

 6.1. за документи и планове формат А4 – 7 лв. на страница; 

 6.2. за план /чертеж/ - 10 лв. на чертеж; 

 6.3. направата на цветни копия и по-големи формати от А4 - 20лв. 

 7. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, 

павилион и др., в срок от 7 дни – 30 лв. 

 8. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство в срок 

от 7 дни: 

     8.1. на сгради - 40 лв. 

     8.2. на огради – 20 лв. 

 (3) Други технически услуги по ал.1: 

1.  (отм. с реш. №19 от прот. №4/18.12.2003г.) 

2. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г.) за разглеждане в общински експертен съвет на 

проекти за оценка за съответствие – съгласно чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ– 

200,00  лв.; 

3. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) 

Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП, съобщаване на 

заповеди за допускане изработване на ПУП и ЧИ на ПУП, парцеларен план 

по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ - на определено за това място в сградата на 

общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен 

вестник – 78 лв. 
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3.1. Разглеждане и приемане на ЕСУТ на изменения на ПУП (план за 

регулация, план за застрояване и РУП), обявяване съгласно чл.128, ал.3 от 

ЗУТ – 116 лв. 

3.2. Одобряване на проект за ПУП и ЧИ на ПУП, парцеларни 

планове по реда на чл.128, ал.2 и 129, ал.1 от ЗУТ с решение на Общински 

съвет и обнародване в Държавен вестник – 270 лв. 

4. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г. отм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) 

5. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21/23.12.2004г., изм. реш.№576 от прот.№34/24.11.2005г., изм. с 

Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) издаване на удостоверения за 

въвеждане в експлоатация: 

 - за строеж от ІV и V категория в срок от 7 работни дни – 0,50 лв. на 

кв.м. РЗП, но не по-малко от 20 лв. 

- за линейни обекти и обекти на инженерната инфраструктура от ІV 

и V категория в срок от 7 работни дни – 0,50 лв. на л.м., но не по-малко от 

20 лв. 

6. (изм. с реш.№19 от прот.№4/18.12.2003г., отм. с Реш.№107 от 

Прот.№9/29.03.2012г.)  

7. (отм. с реш. №19 от прот. №4/18.12.2003г., нов текст - Реш.№107 

от Прот.№9/29.03.2012г.) за издаване на удостоверение за 

административен адрес – 8 лв. 

8. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш. №316 от 

прот. №21 от 23.12.2004г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) за 

издаване на удостоверение /справка/ за местонахождение на търговски 

обект, в срок от 7 дни –25 лв. 

9.(отм. с реш. №19 от прот. №4/18.12.2003г.)  

          10. (изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) Становище на 

Главния архитект относно поделяемост на имот по чл.202 и чл.203 от ЗУТ 

– 50 лв.; 

11. (изм. с реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№10 от 

прот. №3 от 13.12.2007г.) за издаване на разрешения за разкопаване на 

настилки и други общински терени за полагане или ремонт на подземни 

комуникации – в срок 7 дни – 20 лв. 

12.(изм. и доп. с реш.№998 от прот. №60/11.03.2003 г., изм. с 

реш.№316 от прот. №21/23.12.2004г. отм.-реш.№576 от 

прот.№34/24.11.2005г.)  

13.(изм. с реш.№10 от прот.№3/13.12.2007г.) за издаване на 

разрешително за сеч на дървета в частни и общински имоти със срок 7 дни 

– 10 лв., за бърза услуга със срок 3 дни – 20 лв. 

14. (изм. с Реш.№191 от Прот.№16/28.06.2012г.) за издаване на 

позволително за ползване на лечебни растения, странични ползвания и 

странични горски продукти от общински терени – 7 лв. 



 4 

15. (изм. с Реш.№191 от Прот.№16/28.06.2012г.) за издаване на 

удостоверения за добитото количество лечебни растения се заплащат 

такси, съгласно чл.46в; за горски продукти от общински терени – 0,50 

лв./кг. 

16. за комисия за отсичане на клони и премахване на дървета: 

- за юридически лица и еднолични търговци – 20 лв. 

- за физически лица – 10 лв. 

17. (доп. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) при подадени 

заявления за оглед от комисия на септични ями, открити канавки за 

отпадъчни води в нарушение на сервитутни разстояния от дворищна и 

улична регулация: 

      - за юридически лица и еднолични търговци – 20 лв. 

                  - за физически лица – 10 лв. 

18. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., доп. с Реш.№107 от 

Прот.№9/29.03.2012г.) при подадени заявления за проверки по 

обстоятелства свързани с нанесени щети при аварии на ВиК, ОВ, 

ел.инсталации и др. 

     - за юридически лица и еднолични търговци – 50 лв. 

                 - за физически лица – 25 лв. 

19. за заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на 

черни и цветни метали – 20 лв. 

20. за закупуване на строителни материали (втора употреба) – само 

стойността на материалите съгласно ценоразпис, приет от Общинския 

съвет. 

21. за определяне право на преминаване през чужд имот, съгласно 

чл.192 от ЗУТ – 30 лв. 

22. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., отм. с Реш.№107 от 

Прот.№9/29.03.2012г.) 

23. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. реш.№576 от 

прот.№ 34 от 24.11.2005г., доп. с Реш.№347 от Прот.№22/20.12.2012г.) За 

издаване на удостоверение по §16 от ПР на ЗУТ и §21 от ЗР на ЗУТ–40,00 

лв. за всеки отделен обект; 

24. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., отм. реш.№664 от 

прот.№39 от 30.03.2006г.) 

25. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№10 от 

прот.№3 от 13.12.2007г.) За издаване на удостоверение за груб строеж по 

чл.181 от ЗУТ – със срок 7 дни – 40 лв. 

26. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г.изм. с реш.№576 от 

прот. № 34 от 24.11.2005г.) За съгласуване и одобряване на инвестиционен 

проект, разрешение за строеж по одобрен комплексен проект и акт за 

узаконяване се заплащат следните такси: 

 26.1. (изм. с реш.№892 от прот.№53/21.12.2006г.) За съгласуване на 

идеен инвестиционен проект по реда на чл.141, ал.1 от ЗУТ  и одобряване 
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на технически и работен проект по чл.145, ал.1 от ЗУТ се заплаща такса, 

както следва: 

             - за жилищни сгради – 1лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. и не 

повече от 1500 лв.; 

- за сгради на допълващо застрояване – 0,80лв./кв.м. РЗП, но не по-

малко от 50 и не повече от 500лв.; 

- за обществено обслужващи сгради – 1лв./кв.м. РЗП, но не по-малко 

от 100лв. и не повече от 1500лв.; 

- за производствени и селскостопански сгради 0,50 лв./куб.м. 

(застроен обем), но не по-малко от 100лв. и не повече от 1500лв.; 

- линейни обекти на инженерната инфраструктура – 0,10лв./л.м., но 

не по-малко от 50 лв. и не повече от 500лв. 

      26.2. За одобряване на инвестиционен проект, като част от 

комплексен проект по реда на чл.150 от ЗУТ, се заплаща таксата по т.26.1. 

увеличена с 30℅, не по-малко от 65,00 лв., но не повече от 1300лв. 

            26.3. За одобряване на инвестиционен проект – заснемане на 

извършен строеж по чл.145, ал.5 се заплаща таксата по т.26.1., равна на 

строителната стойност умножена с 0,02, не по-малко от 50,00 лв., но не 

повече от 1000лв. 

     26.4. (изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) За одобряване на 

вътрешни преустройства на строежите от І до V категория, както и 

промяна на предназначението на обектите от І до V категория се заплаща 

60% от таксата по т.26.1.;       

26.5. За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил 

правно действие, съгласно чл.145, ал.4 от ЗУТ се заплаща такса 50℅ от 

таксата по т.26.1., не по-малко от 25,00  лв.,но не повече от 500 лв. 

26.6. (изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г., изм. с Реш.№191 от 

Прот.№16/28.06.2012г.) За издаване на разрешение за строеж по одобрен 

комплексен проект по реда на чл.150 от ЗУТ, се заплаща таксата по чл.34, 

ал.2, т.8.1. и т.8.2., увеличена с 30℅  – съответно 52 лв. и 26 лв. 

26.7. (изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г., изм. с Реш.№191 от 

Прот.№16/28.06.2012г.) За презаверяване на разрешение за строеж, чл.153, 

ал.3, се заплаща такса 50℅ от таксата по чл.34, ал.2, т.8.1. и т.8.2. – 

съответно 20 лв. и 10 лв. 

         26.8. (отм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г., нова с Реш.№347 от 

Прот.№22/20.12.2012г.) узаконяване на незаконен строеж – 260,00.лв.  

27. (нова с реш.№576 от прот. № 34 от 24.11.2005г.) Нанасяне 

промени в кадастрален регистър на недвижими имоти, съгл. чл.35, ал.3 от 

Тарифа №14 на МРРБ, в срок до три дни – 9,00 лв. 

28. (нова с реш.№576 от прот.№ 34 от 24.11.2005г.) 

28.1. (изм. с реш.№10 от прот.№3/13.12.2007г.) Предоставяне на 

координати и коти на геодезически основни точки, съгл. чл.45, ал.1, т.2 от 

Тарифа №14 на МРРБ, в срок до три дни – 7,00 лв. 
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28.2. (нова – реш.№10 от прот.№3/13.12.2007г.) Предоставяне на 

описание и кота на нивелачен репер, съгл. чл.45, ал.1, т.3 от Тарифа №14 

на МРРБ, в срок три дни – 3,00 лв./бр. 

29. (нова с реш.№664 от прот.№39/30.03.2006г.) За въвеждане в 

цифровите модели на допълнителна графична информация (новозаснети 

обекти по чл.52 от ЗКИР) - по 1 лв. на точка от графиката, но не по-малко 

от 24 лв. за обект. 

Когато при съвместяването се засяга чужд поземлен имот, водещо до 

корекции в границите му, горепосочената цена се заплаща в двоен размер. 

30. (нова с реш.№866 от прот.№52/23.11.2006г.) Издаване на 

разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси – цена на 

услугата - 6,00лв. Срок на изпълнение 7 дни. За бърза услуга, в два пъти 

по-кратък срок от нормално установения, се заплаща цена в двукратен 

размер, равна на 12,00 лв. 

31. (нова с реш.№866 от прот.№52/23.11.2006г., изм. с Реш.№113 от 

прот.№12 от 24.04.2008г.) Разриване на строителни отпадъци и земни 

маси, предоставени от физически и юридически лица. Цена на услугата – 

за 1 тон – 1,80 лв. За всеки започнат тон – 1,80 лв. 

32. (нова – Реш.№347 от Прот.№22/20.12.2012г.) Одобряване на 

проект за реклама – 40,00.лв. 

33. (нова – Реш.№347 от Прот.№22/20.12.2012г.) Одобряване схема 

за поставяне на преместваем обект – 40,00.лв. 

34. (нова – Реш.№347 от Прот.№22/20.12.2012г.) Такса за одобряване 

на екзекутив – 20,00.лв. 

35. (нова – Реш.№347 от Прот.№22/20.12.2012г.) Такса за издаване 

заповед за допълване на разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ – 40,00.лв 
 

 

…………….. 

 

 

Чл.39. (1) По производства, касаещи общинска собственост се заплащат 

следните такси:  

 1. За участие в производство: 

 1.1. (отм.-реш. № 998 от прот. №60/11.03.2003г.) 

1.2. (отм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г.)  

1.3. (отм.-реш. № 998 от прот. №60/11.03.2003г.) 

 1.4. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за замяна на частен 

имот с общински се събира такса в размер: 32 лв. (която се заплаща при 

уважаване на молбата). 

 1.5. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за ликвидиране на 

съсобственост чрез изкупуване на дял се събира такса в размер: 32 лв. 

(която се заплаща при уважаване на молбата). 
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 1.6. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г., изм. с Реш.№107 от 

Прот.№9/29.03.2012г.) За участие в публичен търг за отдаване под наем на 

общинско имущество се събира такса в размер: 16 лв., която се заплаща 

при подаване на молбата за участие. 

1.7. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№282 

от прот.№26/18.12.2008г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) За 

придобиване право на собственост върху земя при отстъпено право на 

строеж се събира  такса в размер на 32 лв. преди сключване на договора. 

1.8. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№282 от 

прот.№26/18.12.2008г., изм. с Реш.№107 от Прот.№9/29.03.2012г.) За 

придобиване право на собственост върху общинско жилище се събира 

такса в размер от 32 лв. преди сключване на договора. 

 (2) (нова-реш. № 998 от прот. 60/11.03.2003 г., изм. с реш.№282 от 

прот.№26 от 18.12.2008г.) При разпореждане с недвижим имот, 

физическите и юридическите лица заплащат на Общината режийни 

разноски в размер на 3 %, изчислени върху: 

 1. стойността на имота, предмет на продажбата; 

 2. стойността на ограниченото вещно право, което се учредява; 

 3. по-голямата стойност при замяна; 

4. стойността на реалния дял, който се получава при делба. 

 (3). (пром. номерация – реш. №998 от прот. №60/11.02.2003г.) За 

закупуване на тръжна документация се определят следните цени: 

 1. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за търг или конкурс за 

отдаване под наем на общинско имущество – 16 лв. 

 2. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с реш.№282 от 

прот.№26/18.12.2008г.) за търг или конкурс за продажба на недвижимо 

имущество – 53 лв. 

 3. (изм. с реш.№19 от прот. №4/18.12.2003г., изм. с Реш.№491 от 

прот.№44/17.12.2009г.) за търг или конкурс за продажба на движимо 

имущество –10 лв. 

 4. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за търг за отстъпване 

възмездно право на строеж на гаражни клетки – 22 лв. 

 5. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за търг за отстъпване 

възмездно право на строеж на ателие (магазин) – 37 лв.  

 6. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) за търг за отстъпване 

възмездно право на строеж на жилище –27 лв. 

 (4) (пром. номерация – реш.№998 от прот.№60/11.03.2003г., изм. с 

реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.) За настаняване под наем се събира 

такса в размер, както следва: 

 1. за жилищни имоти: 3 лв. 

 2. за нежилищни имоти: 6 лв. 

 (5) (пром. номерация – реш. №998 от прот. №60/11.03.2003г.) Други 

услуги свързани с общинската собственост: 
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 1. (изм. с реш.№282 от прот.№26/18.12.2008г.)  за заверка на молби – 

декларации за снабдяване с документи по давностно владение се определя 

цена в размер: 6 лв. 

 2. за картотекиране на граждани, нуждаещи се от общински жилища 

се определя цена в размер: 2 лв. 

 3. за промяна на титуляра на настанителната заповед се определя 

цена в размер: 2 лв. 

 4. за издаване на удостоверения от картотеката на лицата, нуждаещи 

се от общински жилища се определя цена в размер: 4 лв. 

 5. за издаване на заверени копия от документи се определя цена в 

размер: 2 лв. 

 6. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№282 от 

прот.№26/18.12.2008г.) За издаване на удостоверение по чл.33 от Закона за 

собствеността се определя цена в размер на 6 лв.; 

 7. (нова – реш. №316 от прот. №21/23.12.2004г., изм. с реш.№282 от 

прот.№26/18.12.2008г.) За издаване на удостоверение по чл.199, ал.2 от 

Закона за устройство на територията се определя цена от 6 лв. 
 


