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Общи положения 
 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги събирани в 
община Своге. 

Чл.2. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:  
1. Данък върху недвижимите имоти; 
2. Данък върху наследствата; 
3. Данък върху даренията; 
4. Данък при възмездно придобиване на имущества; 
5. Данък върху превозните средства; 
6. Патентен данък; 
 7. Туристически данък; 
 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници; 
9. Други местни данъци, определени със закон. 
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази 

наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните 
данъци и такси; 

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил 
размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на 
базата на действащия размер към 31 декември на предходната година; 

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и 
начин на определяне на местните данъци в течение на годината. 

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската 
администрация или безкасово по съответната сметка. 

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните 
данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени 
със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните 
с тях актове се извършва по същия ред. 
  (2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите 
по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по 
реда на Гражданския процесуален кодекс; 
            (3) В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация 
имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по 
обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в 
нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 
87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за 

 



данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията 
за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на 
задълженото лице. 

Чл.6. Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в 
размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска 
до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в 
останалите случаи е общинският съвет. 

Чл. 7. (1). Община Своге събира 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, лагери, 

общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет; 
4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование извън финансираното от държавата; 
5. за технически услуги; 
6. за административни услуги; 
7. за откупуване на гробни места; 
8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 

и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 
осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 

9. за притежаване на куче; 
10. други местни такси, определени със закон. 

 (2). Общинският съвет определя цена и за всички други услуги и права, 
извън тези по предходната алинея. 
 (3). Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на 
части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението 
по пътищата се определя с наредба на общинския съвет. 
 Чл. 8. (1). Местните такси се определят въз основа на необходимите 
материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 
 (2). Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, 
в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на Закона за местните 
данъци и такси.  
 Чл. 9.(1). Таксите по чл. 7 се определят от общинския съвет 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. 

(2). Решението по предходната алинея се взима с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците. 

(3). За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, 
се определя отделна такса за всяка от дейностите. 

(4). Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 
общината по предоставянето на определената услуга, когато общинския съвет 
реши, че това се налага за защита на обществения интерес. 

(5). В случаите, когато размера на таксите не възстановява пълния размер 
на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и 
размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(6). Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, може с 
решение да освобождава отделни категории граждани и юридически лица изцяло 
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или частично от заплащане на отделни видове такси. Решението се взима по реда 
на ал. 2. 

(7). Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на 
задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване 
или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението. 

(8). Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни 
такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след 
решение на общинския съвет. 

Чл. 10. (1). Местните такси се събират от общинската администрация. 
(2). Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината или в 

търговски дружества със сто на сто общинско имущество, в чиито капитал са 
включени обектите за ползването, на които се заплаща таксата. 

(3). По реда на ал. 2 общинския съвет може да реши отделни такси да се 
събират от търговски дружества със сто на сто общинско имущество, които 
осъществяват дейност по изграждане и поддържане на обектите, за ползването на 
които същите се заплащат. 
         

Глава втора 
Местни данъци 

Раздел І 
Данък върху недвижимите имоти 

 
Чл.11. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 
поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и 
селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 
устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се 
изисква по реда на специален закон. 

Чл.12. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с 
данък недвижими имоти. 

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински 
поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него. 

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е 
ползвателят. 

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. 
(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление 
Чл.13. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 
данък съответно на частите си. 

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 
ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за 
сметка на останалите. 

Чл.14. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 
1. в брой в касите на общината, находящи се град Своге, ул. 

Ал.Стамболийски № 3; 
2. по банков път – по банковата сметка на общината; 
3. с пощенски запис] 
4. лицензирани оператори за извършване на разплащания. 
Чл.15. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължим.  
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(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 
сто. 

Чл.16. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се 
използват или не. 

Чл.17. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, 
определени в чл. 24 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.18. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета 
на Община Своге.                  

Чл.19. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 
на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Чл.20. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се 
определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и 
такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, 
конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. 

Чл.21. (1) Данъчната основа на недвижимите имоти на предприятията е 
по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност. 

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено 
право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на 
собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за 
местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от 
собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение 
№ 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 
служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 
лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация 
и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото 
счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл.22. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите 
имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на 
годината, за която се дължи. 

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се 
определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В 
случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените 
места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се 
определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. 

Чл.23. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на 
сто намаление. 

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност 
от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.  

(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно 
жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 19, 
се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно 
са декларирани като основни жилища. 

Чл.24. Условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 
декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси или подаденни данни 
по служебен ред в съответствие със ЗМДТ. 

Чл.25. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне 
на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно 
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облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси.  

 
Раздел ІІ 

Данък върху наследствата 
  
 Чл.26.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или 
по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както 
и имуществата в страната на чуждите граждани.  
 (2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на 
български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на 
страната. 

Чл.27.(1) Наследственото имущество включва притежаваните от 
наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и 
другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на 
откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. 

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в 
случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на 
сключен от наследодателя договор. 

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на 
задължение по закон. 

Чл.28.(1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по 
закон или по завещание, както и от заветниците. 

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от 
наследниците по права линия без ограничения. 

Чл.29.(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по 
чл.28 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат 
декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по 
последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал 
местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от 
имуществото му в страната. 

Чл.30. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от 
данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.31.(1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени 
дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за 
наследството . 

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със 
стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и 
такси. 

Чл.32. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, 
както следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 
000 лв.; 

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 
000 лв. 

Чл.33. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени 
в чл.38 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.34. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или 
заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка 
по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен 
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник. 

Чл.35. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. 
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Раздел ІІІ 
Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин 

 
Чл.36.(1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по 

дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и 
моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и 
безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез 
опрощаване задължения. 

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди 
първоначалната им регистрация за движение в страната. 

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на 
задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за 
безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни 
инвестиционни проекти. 

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между 
роднини по права линия и между съпрузи. 

(6) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 
придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по 
давност. 

Чл.37. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните 
данъци и такси. 

Чл.38. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в 
левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към 
момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 
подлежи на вписване. 

(2) Имуществото се оценява, както следва:  
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по 

уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в 
случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.  

2 другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за 
местните данъци и такси.  

(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от закона, за имотите по ал. 2, т. 
1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в 
декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия 
имот, предоставени по реда на чл. 18 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от 
Закона за местните данъци и такси, данъка се начислява върху оценката на 
прехвърляното имущество в размер на: 

а) 0.7  на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 
б) 5  на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на 

сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката 
на имуществото с по-висока стойност. 

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 
уголемява, данъкът се начислява върху превишението. 

Чл.40. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от 
Закона за местните данъци и такси. 
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Чл.41.(1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на 
недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по 
седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, 
заплащат данъка по настоящия си адрес. 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 
ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, 
а в случаите по чл. 44, ал. 3 от закона - към момента на издаване на акта, 
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 

    (3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на 
случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за 
облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

 
Раздел ІV 

Данък върху превозните средства 
 

Чл.42. С данък върху превозните средства се облагат: 
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в 

Република България; 
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; 
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на 

Република България за гражданските въздухоплавателни средства. 
Чл.43. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. 
Чл.44. Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 
задълженото лице. 

Чл. 45. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 тона годишния данък се състои от два 
компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК,  
където: 
ГДПС е годишния размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
тона; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2 
 
1. Имуществения компонент /ИмК/ се определя от стойността на данъка в 

зависимост от стойността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост 
от годината на производство на автомобила по следната формула: 

Където: 
СкW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка е 
както следва: 

До 55 кW включително                                   0,50 лв. за 1 кW 
Над 55 кW до 74 кW включително -              0,70 лв. за 1 кW 
Над 74 кW до 110 кW включително     -        1.40 лв. за 1 кW 
Над 110 кW до 150 кW включително -          1,60 лв. за 1 кW 
Над 150 кW до 245 кW включително -          1.70 лв. за 1 кW 
Над 245 кW                                                       2.10 лв. за 1 кW 
2. Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила 

в следните размери: 
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Брой на годините от годината на 
производство, включително годината 
на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години 
включително 

1 

Над 10 до 15 години 
включително 

1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 
 
3. ЕК е екологичен компонент, в зависимост от екологичната категория на 

автомобила, в следните размери: 
  

Екологична категория Коефициент 
без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" и "Евро 
2" 

  
1,10  

"Евро 3" 1,00  
"Евро 4" 0,80  

"Евро 5" 0,60  
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40  

 
(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва: 
1. товарно ремарке – 6  лв. 
2. къмпинг ремарке – 12 лв. 
(3)Данъкът за мотопеди е в размер 12 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително – 15 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително – 42 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително – 60 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително – 90 лв. 
6. над 750 куб. см – 120 лв. 
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг включително – 5 лв. 
2. над 400 кг – 7 лв. 
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за 

сядане: 
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 60 лв. 
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 120 лв. 
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(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална 
маса над 3,5 т но не повече от 12 т е в размер на 15 лева за всеки започнати 750 
килограма товароносимост. 

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от 
броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за 
регистрация на влекача, както следва: 

Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача 
за ремарке 

Допустима 
максимална маса на 
състава от превозни 
средства, посочена в 

свидетелството за 
регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата 
ос/оси 

А) с две оси - 18 8 
 

28 
 

  
  

18 
  

20 
  

28 
 

64 
 

  
  

20 
  

22 
  

64 
 

147 
 

  
  

22 
  

25 
  

190 
 

342 
 

  
  

25 
  

26 
  

342 
 

600 
 

  
  

26 
  

28 
  

342 
 

600 
 

  
  

28 
  

29 
  

331 
 

399 
 

 
 

29 
 

31 
 

399 
 

655 
 

 
 31 33 655 

 
909 

 
 
 33 38 909 

 
1381 

 
 
 38 - 1007 

 
1369 

 
Б) с три и повече 
оси 36 38 640 

 
888 

 

 38 40 888 
 

1228 
 

         40 - 1228 
 

1817 
 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е 
в размер 60 лв. 

 (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 120 
лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
1. от 11 kW до 18 kW включително – 6 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително – 9 лв. 
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3. над 37 kW – 12 лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 30 лв. 
(12) Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, 

определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер 60 лв.  
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 

т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и 
вида на окачването, както следва: 

 

Брой оси на 
моторното 
превозно 
средство 

Допустима 
максимална 

маса 
Данък (в лв.) 

равна 
или 

повече 
от 

по-
малка 

от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата 
ос/оси 

А) с две оси 12 13 60 
 

122 
 

 13 14 122 
 

336 
 

 14 15 336 
 

474 
 

 
 15 - 474 

 
1072 

 

Б) с три оси 15 17 122 
 

212 
 

 17 19 212 
 

434 
 

 19 21 434 
 

564 
 

 21 23 564 
 

868 
 

 23 - 868 
 

1350 
 

В) с четири оси 23 25 564 
 

572 
 

 25 27 572 
 

892 
 

 27 29 892 
 

1416 
 

 29 - 1416 
 

2100 
 

Чл.46. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва: 
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските 

пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните 
води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 
1 лв. за всеки започнат бруто тон; 
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2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в 
регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки 
започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.1 лв. за всеки 
започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер 120 лв. 
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 24 лв.  за всеки започнат бруто 

тон; 
5. за скутери - в размер 3,24 лв. за киловат; 
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,17 лв. за киловат; 
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,60 лв.за тон 

максимална товароносимост. 
Чл.47. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, 

както следва: 
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност 

и за вертолети – 24 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 
2. за параплан – 14 лв. 
3. за делтаплан -14 лв. 
4. за мотоделтаплан – 24 лв. 
5. за свободен балон – 36 лв. 
6. за планер – 36 лв. 
Чл.48. Освобождават се от данък превозните средства съгласно чл.58 от 

Закона за местните данъци и такси. 
Чл.49. (1) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща 
с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 
на сто намаление от определения по реда на чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.  

(2) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 
автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, 
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от 
размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за 
други цели. 

Чл. 50. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 
сто. 

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 
текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на 
придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 
част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца 
на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. 

(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 
технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 
удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между 
информационната система за електронно регистриране на извършените 
периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 
финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 
общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 
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Чл.51. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния 
адрес, съответно седалището на собственика, в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона 
за местните данъци и такси - в приход на общината по регистрация на превозното 
средство.  

Раздел V 
Патентен данък 

Чл.52.(1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което 
извършва дейности, посочени в приложение № 4 към раздел VІ  на Глава втора 
от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен 
патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, 

с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, 
ал.2 от същия закон. 

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда 
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при 
източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 на Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 

Чл.53.(1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо 
лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което 
извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече 
от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не 
се прилага чл.52. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното 
предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. 

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето 
превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената 
стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица. 

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим 
до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали 
обстоятелствата по ал.1 и 2. 

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се 
приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица. 

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия 
размер на патентния данък, за което не се заплаща такса. 

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира 
по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна 
година. 

Чл.54. За целите на патентния данък се определят зони съгласно 
Приложение № 1 от тази наредба. 

Чл.55. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 
поотделно съгласно приложение № 4 към раздел VІ  на Глава втора от Закона за 
местните данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, 
дължат данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 
годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към 
раздел VІ на Глава втора от Закона за местните данъци и такси, данъкът се 
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определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, 
включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на 
дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към раздел VІ на Глава втора 
от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени 
обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до 
края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на 
базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 
приложение № 4 към раздел VІ на Глава втора от Закона за местните данъци и 
такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до 
определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи 
по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в 
обстоятелствата. 

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 
дейности по т.3  и т.31 от приложение № 4, дължат данък само за дейности по т.3 
от приложение № 4; 

(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към 
раздел VІ на Глава втора от Закона за местните данъци и такси, се облагат по 
общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Чл.56. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 
патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 
на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на 
компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако 
извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата 
данъчна година; 

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които 
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна 
дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък 
само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за 
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага. 

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са 
пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 
27 - 29 и 31 на приложение № 4 към раздел VІ на Глава втора от Закона за 
местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 
съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през 
цялата данъчна година; 

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 
смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 
10 на приложение № 4 към раздел VІ на Глава втора от Закона за местните данъци 
и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното 
работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.57 
е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, 
издадено от съответната регионална занаятчийска камара. 

(2) Независимо от чл.55, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва 
за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича 
срокът на валидност на решението. 

Чл.57.(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават 
данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на 
започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава 
непосредствено преди започването на дейността. 
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(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната 
декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, 
определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в 
обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от 
настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на 
обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната 
декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са 
възникнали обстоятелствата по чл.53, ал.1 и 2. 

Чл.58. (1) Данъчните декларации по чл.57 се подават в общината, на 
територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, 
а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от 
постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, 
включително на едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се 
подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва 
в общината, където е постоянният адрес на пълномощника. 

Чл.59.(1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 
1. за първото тримесечие - до 31 януари; 
2. за второто тримесечие - до 30 април; 
3. за третото тримесечие - до 31 юли; 
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през 

годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен 
срок от датата на подаване на декларацията по чл.57, а когато декларация не е 
подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията. 

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на 
която се намира обекта, в който се извършва патентна дейност, а когато 
патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно 
място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, 
включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 58, ал. 2 данъкът се внася 
в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в 
Столична община. 

Чл.60. Лицата по чл. 52, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите 
посочени в Приложение № 2. 

 
Раздел VІ 

Туристически данък 
 

Чл.60а. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.  
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от 

данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.  
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка 

година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 
чл.60б. (1) Размерът на туристическия данък се определя за всяка нощувка 

съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване, 
както следва: 

Първа зона – град Своге 
1. категория 1 звезда – 0,80 лв. за нощувка; 
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2. категория 2 звезди – 1,00 лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди – 1,20 лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди – 1,40 лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди – 1,60 лв. за нощувка. 
Втора зона – всички села на територията на общината 
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди – 1,20 лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка  
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 
система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 
туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера 
на данъка по ал. 1.  

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-
то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

 
 

Раздел VІІ 
Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 
Чл. 60в. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат 

с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от 
тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по 
реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по 
глава втора, раздел VI от ЗМДТ. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Общината 
по Закона за автомобилните превози. 

Чл. 60г. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на 
пътници е в размер на 540 лева. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от 
данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 
таксиметров превоз на пътници за съответната година, в срок до 31 октомври на 
предходната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за 
предходната година. 

Чл. 60д. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 
от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна 
декларация по образец за дължимия данък в Общината.  

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички 
промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-
дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. 
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(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 
декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от 
датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в Общината. 

Чл. 60е. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 
година се определя по формула в чл. 61ч, ал. 1 от ЗМДТ. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 
годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по по 
формула в чл. 61ч, ал. 2 от ЗМДТ. 

Чл. 60ж. Данъкът по чл. 60г. се внася преди получаване на издаденото 
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 60з. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60е, ал. 2 се извършва 
по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 
  

Глава трета 
Местни такси 

Раздел І 
Такса за битови отпадъци 

 
Чл.61. (1).  Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от 

общината услуги по:  
1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране; 
2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината. 
(2). Размерът на таксата се определя по реда на чл. 64 за всяка услуга 

поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено 
ползване. 

Чл.62. (1). За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 
ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване. 

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по 
предходната алинея, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 
пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите 
с нежилищно предназначение и върху по-високата от двете стойности /данъчна 
или отчетна/ на недвижимите имотите собственост на юридически лица и фирми 
на граждани. 

Чл.63. Таксата се заплаща от собственика на недвижим имот; собственика 
на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот; при учредено 
вещно право на ползване – от ползвателя; при концесия – от концесионера, при 
концесия за добив, таксата се заплаща от собственика, с изключение на случаите, 
при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху 
поземления имот или съответната част от него; за имот – държавна или общинска 
собственост, от лицето, на което имота е предоставен за управление; от 
собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство 
на територията, използван на търговска дейност, според одобрените от 
Общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 61. 
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Чл.64.(1). Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място 
с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка за всяка 
дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 
контейнери, кофи и други; 

2. събиране, включително разделно 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, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 
отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Чл.65. (1). Размерът на таксата се определя в левове според количеството 
на битовите отпадъци. 

(2). Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по 
предходната алинея, размера на таксата се определя в левове на ползвател или 
пропорционално върху данъчната основа на жилищни и вилни имоти на 
гражданите, недвижимите имоти на гражданите с нежилищно предназначение, и 
върху по-високата от двете стойности /данъчна или отчетна/ на недвижимите 
имотите собственост на юридически лица и фирми на граждани, а за 
преместваемите обекти върху отчетната им стойност. 

(3). При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на 
битовите отпадъци се включват разходите по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 и 3. 

(4). Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места се определя в левове на ползвател или 
пропорционално върху основата по ал. 2. 

(5). Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци 
задължените лица по чл. 63 подават декларация в „Дирекция Местни данъци и 
такси“ до 30 ноември на предходната година. 

(6). С декларацията по предходната алинея се посочват видът и броят на 
съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината съобразно 
обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповедта по чл. 62, 
ал. 2. 

(7). Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по – малко 
от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не 
изхвърля битови отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната 
такса по реда на ал. 2. От размера на дължимата годишна такса се приспада 
платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за 
плащане.  

(8). Собствениците на обекти с Разрешение за поставяне по чл. 56 от 
Закона за устройство на територията, подават декларация по чл. 14 от ЗМДТ в 
двумесечен срок от датата на разрешението за поставяне, в която посочват 
отчетната стойност на обекта. 

Чл.65а (1) Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване 
имотите, които няма да се ползват през цялата година, за което е подадена 
съответната декларация /Образец 1/ в „Дирекция Местни данъци и такси“ към 
Община Своге от собственика или ползвателя с учредено право на ползване в 
срок до 31 декември на предходната година. Декларацията трябва да е подадена 
от всички собственици и/или ползватели на имота.  
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(2) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 30 
дневен срок от датата на придобиване. 

(3) Декларации по ал. 1 не могат да подават собственици или ползватели с 
учредено право на ползване, за които имотът е деклариран като основно жилище. 

(4) За имоти, декларирани, че няма да се ползват през цялата година 
средногодишния разход за електроенергия не трябва да надвишава 10 kwh и на 
вода надвишаващ 0,1 куб. м.  

(5) През текущата година за декларираните обстоятелства могат да се 
извършват проверки, които да се базират на информация за ползвани през 
годината услуги на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ВиК“ ЕООД – София. При 
констатирано ползване на недвижим имот, таксата се събира в годишен размер, 
определен върху данъчната оценка на имота заедно с начислена лихва. 

(6) Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване, 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждане на 
битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци – незастроени недвижими имоти, намиращи 
се извън районите, в които Община Своге е организирала събиране и извозване 
на битови отпадъци, за което е подадена съответната декларация /Образец 1/ в 
Дирекция Местни данъци и такси към Община Своге по реда на чл.65а. 

Чл.66. Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на 
определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 

Чл.67. (1) Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 
март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима. 

(2). На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка от 5 на сто. 

Чл.68. (1). За новопридобитите имоти и преместваемите обекти по 
смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията, таксата се събира от 
началото на следващия месец. 

(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 събира включително за 
месеца, през който е преустановено ползването й. 

Чл.69. (1). Не се събира такса за: 
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от 

Общината; 
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, когато 

услугата не се предоставя от Общината; 
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови 

отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма 
такива. 

(2). Услугата по предходната алинея е предоставена от Общината и когато 
дейността се извършва по силата на сключен от последната договор за концесия 
с трето лице. 

(3). Не се събира такса за услугата по чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 за имоти на 
граждани и предприятия, които имоти няма да се ползват през цялата година и 
лицата по чл.63 са подали декларация за това обстоятелство по реда и в сроковете 
по чл.65а, ал.1 в „Дирекция Местни данъци и такси“ на община Своге. 

(4). Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не 
отговарят на действителните, таксата се определя съобразно действителните 
обстоятелства, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от 
Кмета на община Своге лица. 
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(5). Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. 
 

Раздел II 
Такси за ползване на пазари, тържища,  

панаири, тротоари, площади и улични платна 
 

Чл.70.(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, или включени в капитала на търговско дружество със сто на сто 
общинско имущество. 

(2). Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, може да 
реши таксата да се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от 
зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

Чл.71. Зоните в общината по чл. 70 са следните: централна част на гр. 
Своге, останала част на гр. Своге, населени места над 500 жители, населени места 
до 500 жители. 

Чл.72. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска 
продукция и промишлени стоки таксата се заплаща, както следва: 

1.  на квадратен метър за постоянния общински пазар: 
а) на ден – 2 лв.; 
б) на месец – 30 лв.; 
2.  на квадратен метър на ден за седмичния общински пазар – 1.10 лв. 
3. за продажба с кола, впрегната с добитък – на ден 4 лв.; 
4. за продажба с лек автомобил – на ден 6 лв.; 
5. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на ден 15 лв. 
Чл.73. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени 

за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, 
витрини, се заплаща месечна такса на квадратен метър в размер както следва: 

1. за централна част на гр. Своге – 1,50 лв.; 
2. за останалата част на гр. Своге – 1,00 лв.; 
3. за населените места над 500 жители – 1,00 лв.; 
4.  за населените места до 500 жители – 1,00 лв. 
Чл.74. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори 

и празници, за продажба на стоки се заплаща такса на квадратен метър на ден в 
размер на 4,50 лв. 

Чл.75. За ползване на места, върху които са организирани панорами, 
стрелбища, моторни люлки и други, се заплаща такса на квадратен метър на ден 
в размер на 2,00 лв. 

Чл.76. За ползване на кантари се заплаща такса в размер: 
а) на ден – 1 лв.; 
б) на месец – 20 лв.; 
Чл.77. За паркиране на превозни средства на територии, обособени за 

пазари, се заплаща такса на ден в размер: 
а) за леки автомобили – 2 лв.; 
б) за лекотоварни автомобили – 3 лв.; 
в) за тежкотоварни автомобили – 5 лв. 
Чл.78. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на 
квадратен метър за ден, както следва: 

1. в град Своге: 
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а) първа зона – 1,10 лв.; 
б) втора зона – 0,80 лв.; 
в) трета зона – 0,40 лв. 
2. в селата – 0,70 лв. 
Чл.79.(1). Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения 

в него период. 
(2). При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно. 
(3).Таксите по този раздел се плащат в определените размери независимо 

от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото. 
(4).Таксите по този раздел постъпват в бюджета на Общината или в 

търговско дружество със сто на сто общинско имущество, в чиито капитал са 
включени местата, върху които са организирани пазарите (открити и покрити), 
тържищата и панаирите. 

Чл.80. Кметът на Общината може да отнема разрешението за ползване на 
място, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от 
лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. 

Чл.81. За служебен абонамент на паркомясто на територията на град Своге 
се заплаща годишна такса в размер на 100 лв. 
 

Раздел III 
Такси за детски ясли, детски градини, лагери и социални услуги, 

финансирани от общинския бюджет 
 

Чл.82.(1). За ползване на детски ясли и детски градини се събират от 
родителите или настойниците месечни такси в следните размери: 

1. Целодневни – 50 лв.;  
2. Полудневни групи, при които е осигурено хранене на децата – 25 лв.; 
3. Полудневни групи, при които не е осигурено хранене на децата – 15лв. 
(2) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
1. деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите, на които е 

починал; 
2. деца единия от родителите на които е учащ, редовен студент или 

редовен докторант. 
(3) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто 

намаление за първо и със 75 на сто за второ дете. 
(4) Когато две деца на едно семейство са приети в едно или в различни 

детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. 
Чл.83. (1). Не се заплаща такса за: 
1. деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и над 71 на сто трайно 

намалена работоспособност, деца пълни сираци, деца на загинал/и родители при 
производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен 
дълг; 

2. деца с медицинска експертиза за 50 на сто и над 50 на сто намалини 
възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската 
експертиза, приета с ПМС №87 от 05.05.2010г. Освобождаването от заплащане се 
извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или 
настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда на 
наредбата; 

3. трето и следващо дете на многодетни родители. 
(2). Не се заплаща такса за времето, в което детската ясля, детската градина 

или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини, други 
обективни причини. Както и когато в детските заведения се провеждат 
санитарно-хигиенни дейности, включително и времето когато са във ваканции. 
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(3). Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, 
удостоверено с медицински документ. 

Чл.84. (1) При ползване на преференциите по чл. 83, ал. 1 и чл. 82, ал. 2, 3 
и 4 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, 
придружена с необходимите документи. Когато в детското заведение са приети 
близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане. 

(2). В случаите по чл.82, ал.1, т.1, когато бащата е неизвестен, към 
документите по ал.1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден 
в едномесечен срок от датата на подаване на документите. 

(3). Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер 
започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по 
ал.1. 

(4). В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде 
прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от 
родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 
септември на текущата година до 31 май на следващата. При отсъствие на детето 
повече от 30 работни дни, мястото в детската градина/ясла се освобождава. За 
времето през което детето не е посещавало детската градина/ясла, не се заплаща 
такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни 
причини. 

Чл.85. (1). Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат 
месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. 

(2). Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, 
постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни 
разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за 
електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с 
изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и 
юридически лица. 

(3). Изчисляването на таксите се извършва на база реална издръжка на 
обслужваното лице. 

(4). Облекчения се ползват в случаите: 
1. На обслужваните лица в системата на „Домашен социален патронаж“ 

/ДСП/ размерът на таксата не може да надвишава 40 % от личните доходи за 
самотно живеещи лица или от средния доход на член от семейството. 

2. Ветераните от войните, ползващи услугите на ДСП не заплащат месечна 
такса.  

3. Военноинвалидите и военнопострадалите, ползващи услугите на ДСП 
не заплащат месечна такса. 

4. При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите 
на ДСП, последната такса остава неплатена. В този случай ресорният зам.кмет 
подготвя предложение до Общинския съвет в края на всяка календарна година за 
опрощаване на неплатените такси. Предложението се придружава от списък на 
починалите през годината лица и общия размер на таксите за опрощаване. 

5. Лицата сключили договор за предоставяне на собственост срещу 
задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услугите на ДСП, заплащат 
месечна такса в размер на реалната издръжка. 

(5). В случаите по ал.4 разликата между пълния размер на разходите по 
предоставянето на социалната услуга – ДСП, и размера на събраните такси е за 
сметка на бюджета на общината. 

(6). За доход не се считат: 
1. добавката за чуждестранна помощ на инвалид с намалена 

работоспособност над 90 % с определена чужда помощ; 
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2. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение 
на Министерския съвет. 

(7). Лицата, неползващи услугата за определен период от време, се 
освобождават от заплащане на съответната такса за времето на прекратяване 
ползването на услугата при условие, че са уведомили най-малко 2 дни 
предварително. 

Чл.86. Дължимата такса по предходния член се удържа от личните доходи 
на лицето. 

Чл.87. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, 
заплащат суми по договаряне. 

Чл.88. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните 
лица в съответните заведения и се внасят в Общинския бюджет до 10 – то число, 
а тези по чл. 85 – до 25 – то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

 
 
 
 

Раздел ІV 
Такси за технически услуги 

 
Чл.99. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват 

от Общината, и обхващат дейностите във връзка с устройство на територията, 
архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и 
извънселищните територии. 

Чл.100. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и 
юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.101. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и 
общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен 
кръст. 

Чл.102. Таксите за технически услуги се заплащат в следните размери: 
1. За издаване на скица на недвижим имот: 
а) за жилищен имот - 20 лв. 
б) за вилен имот и второ жилище – 20 лв. 
в) общественообслужващи – промишлени, търговски, складови и други 

обекти, мрежи и съоражения от техническата инфраструктура – 40 лв. 
г) за издаване на скица, включваща два или повече поземлени имота, или 

в обхват на един или повече квартали се заплаща допълнителна такса за всеки 
следващ имот в размер на 50% от посочените по-горе такси 

д) за издаване на скица за схеми по чл. 56 от ЗУТ – 50 лв. 
е) за издаване на скици на поземлени имоти за разрешаване свързване с 

инженерни мрежи (“ВиК” и “Ел” – сградни отклонения) – 20 лв.  
 ж) за скици в обхват, по-голям от формат А3 – 80 лева 

2. За издаване на скица – виза за проучване и проектиране: 
а) за основно застрояване – жилище – 40 лв.   
б) за основно застрояване на вилна сграда и второ жилище – 50 лв.  
в) общественообслужващи – промишлени, търговски, складови и други 

обекти, мрежи и съоражения от техническата инфраструктура – 60 лв.  
г) за допълващо застрояване - гаражи, летни кухни, селскостопански и 

складови помещения за отоплителни материали и инвентар, басейни, кладенци, 
чешми, септични изгребни ями, външни тоалетни и огради – 20 лв. 

д) за виза върху представена Ситуационна скица по чл.56 от ЗУТ – 20 лв. 
3. За презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6 месеца  - 

10 лв. 
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4. За разглеждане на заседание на ОЕСУТ с извършване оценка за 
съответствието на инвестиционните проекти (ИП) със съществените изисквания 
към строежите: за ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройства 
и реконструкции, ИП при съдебна делба, идейни ИП, допускане изменения в 
одобрен ИП, ИП - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените 
инвестиционни проекти са изгубени, ИП – част от Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива и ИП-заснемане за узаконяване, на: 
 а) жилищни и вилни сгради: 

- едно – и двуфамилни сгради – 150 лв. 
- многофамилни сгради (блокове и жилищни кооперации) – 800 лв. 

 б) търговски сгради и сгради за услуги: 
 - до 100 кв. м разгърната застроена площ – 200 лв. 
 - над 100 кв. м разгърната застроена площ – 400 лв. 
 в) производствени сгради: 
 - до 200 кв. м разгърната застроена площ – 400 лв. 
 - над 200 кв. м разгърната застроена площ – 800 лв. 
            г) допълващо застрояване – 50 лв. 
           5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на 
територията (по кадастрален, регулационен и застроителен план и др.) – 30 лв. 

6. За издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен 
имот – 30 лв. 

7. За издаване на удостоверения, че обособените дялове или части 
отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на 
доброволна делба – 50 лв. 

8. За издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени 
имоти – 20 лв. 

9. За издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на 
възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии: 

- скица – 30 лв. 
- удостоверение – 30 лв. 
10. За издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в 

действащия кадастрален план: 
- за удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР – 20 лв. 
- за удостоверение по чл. 54а, ал. 3 (при въвеждане в експлоатация на нов 

строеж) – 50 лв. 
11. За издаване на удостоверение по Закона за хазарта – 100 лв. 
6ж. За удостоверение за регистрирано сдружение на собствениците – 20 
лв. 

            12. За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 
завършеност на строежи – 50 лв. 

13. За заверка на копие на документ от техническия архив (на преписи от 
документи и на копия от планове, идейни и технически работни проекти, 
трасировъчни и други данни и информация по ПУП):  

- лист формат А4  – 5.00 лв. 
            - лист формат А3 и по-голям – 10.00 лв. 

14. за изготвяне и заверка на цветни копия на документите по т. 13, таксите 
са в двоен размер. 
 15. за изготвяне и предоставяне на копие от ПУП на населеното място на 
CD – 50 лева 

16. За одобряване на инвестиционни проекти (ИП): за ново строителство, 
пристрояване, надстроявазне, преустройства и реконструкции, ИП при съдебна 
делба, идейни ИП, допускане изменения в одобрен ИП:  
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а) за основно жилище и за един гараж към основното жилище – по 2 лв. на 
кв. м. разгърната застроена площ (РЗП); 

б) за вилни сгради и второ жилище – по 3 лв. на кв. м. РЗП; 
в) за сгради с търговско и обслужващо предназначение – по 4 лв. на кв. м. 

РЗП; 
г) за сгради допълващо застрояване, свързани с жилищната функция – 

летни кухни, стопански и складови постройки и второстепенни постройки – по 1 
лв. на кв. м РЗП; 

д) за втори и следващ гараж и гараж към вилна сграда – по 2 лв. на кв. м 
РЗП; 

е) за сгради с производствено предназначение – по 3 лв. на кв. м РЗП; 
ж) за мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура – по 0,5 лв. на 

линеен метър; 
з) за изгребни септични ями – 3 лв. на куб. м; 
и) за селскостопански сгради в земеделски земи и в УПИ – по 3лв. на кв. 

м. РЗП; 
            й) за плътни огради – по 0,5лв. на линеен метър. 
 к) за базови, приемо-предавателни и GSM станции, пожароизвестителни 
кули и др. подобни, както и преустройствата им, и основните им ремонти – 250 
лева 
 л) мини и минни съоръжения – 600 лева 
 м) кариери – 100 лева/дка от площта, съгласно ПУП 
 17. За съгласуване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване 
и издаване на акт за узаконяване: 

- за съгласуване на проектите се събира такса в троен размер спрямо 
дължими такси по чл.102, т.16; 

- за издаване на акт за узаконяване за всички видове обекти – 50 лв.; 
- за разглеждане на заседание на ОЕСУТ с извършване оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите  се заплаща такса по.т.5 от Наредбата. 

18. За одобряване на проекти за възстановяване на изгубени строителни 
книжа, таксата е в размера по т. 16; 

19. За издаване на разрешение за строеж за всички видове обекти – 50 лв.; 
20. За презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 

действието си поради изтичане на срока – 25 лв. 
21. За смяна на титуляр в разрешение за строеж – 25 лв. 
22. За издаване на акт за узаконяване за всички видове обекти – 50 лв.; 
23. За издаване на становище от Главния архитект на Общината за 

въвеждане на обекти в експлоатация (разрешение за ползване) – 50 лв.; 
24. За ускорено извършване (при възможност) на техническа услуга по т. 

3 и т.6 и за издаване на скица по т.1 – в 3 – дневен срок, таксата е в троен размер; 
25. За разглеждане на заседание на ОЕСУТ на проекти за ЧИ на ПУП за: 

 а) жилищно строителство – 50 лв.; 
 б) нежилищно строителство – 100 лв.; 
 26. За разглеждане на заседание на ОЕСУТ на проекти за ПУП извън 
границите на урбанизираните територии / за смяна на предназначението на земя: 
 а. до 3 дка.: 

- за физически лица – 50 лв.на дка. 
- за юридически лица – 100 лв. на дка. 

 
б. от 3 до 10 дка.: 

- за физически лица –100 лв.на дка. 
- за юридически лица – 200 лв. на дка. 
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в. над 10 дка.: 
- за физически лица – 200 лв.на дка. 
- за юридически лица – 400 лв. на дка. 

            г. за Парцеларни планове  за елементи на техническата инфраструктура  
(ПП) – 5 лв./лин.м.  

27. Регистриране, въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на 
удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта 
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ: 

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и 
съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични 
съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.) – по 50  лв. на 
километър,  но не повече от 1000 лв. 

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и 
съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или 
капацитет от 100 до 200 места за посетители – 1000 лв. 

в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и 
съоръженията към тях – 800 лв. 

г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 300 лв. 
    д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 

предназначението на строежите от четвърта категория – в размер на определените 
от б. а) до б. в) на тази точка. 

е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с 
които не се засягат конструкцията им: 

- с РЗП до 100 кв. м. – 200 лв. 
- с РЗП до 500 кв. м. – 500 лв. 
- с РЗП над 500 кв. м. – 800 лв. 
28. Регистриране, въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от пета 
категория:, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5  от ЗУТ: 

    а)  за жилищни и  вилни сгради с ниско застрояване : 
- с РЗП до 100 кв. м. – 100 лв. 
- с РЗП от 100кв.м. до 200кв.м. –200 лв. 
- с РЗП над 200 кв.м. – 500лв. 

   б) за обществено обслужващи сгради и съоръжения с РЗП до 1000 кв. м. 
или с капацитет до 100 места за посетители: 

    - с РЗП до 100 кв.м. – 150лв. 
- с РЗП  от 100кв.м. до 200 кв. м – 300 лв. 
- с РЗП  от 200кв.м. до 500 кв. м – 500 лв. 
- с РЗП над 500 кв. м – 900 лв. 
в) за производствени сгради с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 50 

работни места и съоръженията към тях: 
- с РЗП до 100 кв. м – 300 лв. 
- с РЗП до 500 кв. м – 600 лв. 
- с РЗП над 500 кв. м – 1000 лв. 
г) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория по 

чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ – 80 лв. 
     д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 

предназначението на строежите от пета категория – в размер от определените по  
б. а) до б. в) на тази точка. 

29. За издаване на удостоверения за търпимост на строеж: 
а) за жилищни и вилни сгради: 
- с РЗП до 100 кв. м. – 50 лв. 
- с РЗП от 100кв.м до 250кв.м – 100 лв. 
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- с РЗП над 250 – 200 лв. 
    б) за обществено обслужващи сгради и съоръжения  с РЗП до 1000 кв. м. 

или с капацитет до 100 места за посетители: 
- с РЗП до 200 кв. м. – 150 лв. 
- с РЗП до 500 кв. м. – 250 лв. 
- с РЗП над 500 кв. м. – 450 лв. 

    в) за производствени сгради с РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 50 
работни места и съоръженията към тях: 

- с РЗП до 100 кв. м. – 150 лв. 
- с РЗП до 500 кв. м. – 300 лв. 

            - с РЗП над 500 кв. м. – 500 лв. 
             г) за допълващо застрояване – 50 лв. 
  д) за селскостопански постройки: 
 - до 100 кв.м. – 40 лева 
 - от  100 кв.м. до 200 кв.м. – 80 лева 
 - от 200 кв.м. до 300 кв.м. – 120 лева 
 - над 300 кв.м. – 200 лева. 

30. За осъществяване на контрол по строителство при откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж: 

- физически лица – 20 лв. 
- юридически лица – 50 лв. 
31. За проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването: 

- физически лица – 20 лв. 
- юридически лица – 50 лв. 

            32. За вписване в регистъра на технически паспорт на строеж: 
- физически лица – 10 лв. 
- юридически лица – 20лв. 

33.  За допускане изработването на проекти за изменение на подробни 
устройствени планове (предписание) за ЧИ на ПУП се заплаща такса в размер: 
            а. в обхват до 3 имота: 

- физически лица – 50 лв. 
- юридически лица – 90 лв. 

            б. над 3 имота, за всеки следващ имот: 
- физически лица – по 20 лв. 
- юридически лица – по 40 лв. 

           34. За издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове извън регулация се заплаща такса в размер, съгласно чл. 102, т. 33 от 
Наредбата. 
           35. За провеждане на процедури по изменение на ПУП по реда на §8 от ПР 
на ЗУТ се заплаща такса в размера посочен в чл. 102, т. 25 от Наредбата. 
           36. За издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти: 

-за одобряване на инвестиционни проекти за строителство на сгради с 
търговско и обслужващо предназначение – по 3 лв. на кв. м. РЗП;      

-за издаване на разрешение за поставяне за всички видове обекти – 50 лв.; 
-за разглеждане на заседание на ОЕСУТ с извършване оценка за 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите на сгради с търговско и обслужващо предназначение: 
 - до 50 кв. м разгърната застроена площ – 100 лв.; 
 - от 50 кв.м до 100 кв.м разгърната застроена площ – 150 лв.; 
 - над 100 кв.м разгърната застроена площ – 300 лв. 

37. За разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна 
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инициатива – таксата е комбинирана, съгласно вида на строежа и обхвата на 
ПУП, както следва: 

1. За вид строеж: 
а) за основно застрояване – жилище – 60 лв.    
б) за основно застрояване на вилна сграда и второ жилище – 80 лв.  
в) общественообслужващи – промишлени, търговски, складови и 

други обекти, мрежи и съоражения от техническата инфраструктура – 100 лв.  
г) за допълващо застрояване - гаражи, летни кухни, селскостопански и 

складови помещения за отоплителни материали и инвентар, басейни, кладенци, 
чешми, септични изгребни ями, външни тоалетни и огради – 30 лв. 

2. За обхват:  
• в обхват до 3 имота: 

- физически лица – 60 лв. 
- юридически лица – 120 лв. 

• над 3 имота, за всеки следващ имот: 
- физически лица – по 20 лв. 
- юридически лица – по 40лв. 

 38. За одобряване и издаване на разрешение за строеж на комплексен 
проект за инвестиционна инициатива /чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ/. 

а. за одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство, 
надстрояване, пристрояване, преустройства и реконструкции се събира такса с 30 
на сто увеличение спрямо таксите по чл. 102, т. 16 от Наредбата.  

б. за издаване на разрешение за строеж за всички видове обекти се 
събира такса с 30 на сто увеличение спрямо следната дължима такса – 50 лв. 

Чл.103. Не се заплаща такса за технически услуги при: 
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план; 
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла 

в сила оценка; 
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от 

самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато 
специализираната комисия установи, че тези условия са налице; 

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на 
правоимащите; 

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и 
обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот; 

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към 
парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия; 

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и 
градоустройственото положение на недвижими имоти; 

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото 
обслужване. 
 

Раздел V 
Такси за административни услуги  

 
Чл.104. (1). За извършени административни услуги по гражданска 

регистрация и актосъставяне се заплащат следните такси: 
1. За издаване на удостоверение за наследници – 5 лв.; 
2. За издаване на удостоверение за семейно положение – 5 лв.; 
3. За издаване на удостоверение за семейно положение – съпруг, съпруга 

и деца – 5 лв. 
4. За издаване на удостоверение за съпруг, съпруга и родствени връзки  – 5 

лв. 
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5. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5 лв. 
6. За издаване на удостоверение за правно ограничение – 5 лв. 
7. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5 

лв. 
8. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5 лв. 
9. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина – 20 лв. 
10. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в РБ – 20 лв. 
11. За издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 5 лв. 
12. За издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран   

постоянен адрес – 5 лв. 
13. За издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – 5 лв. 
14. За издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 5 лв. 
15. За издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес – 5 лв. 
16. За издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – 5 лв. 
17. За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година – 5 лв. 
18. За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес,  

регистриран след 2000 година – 5 лв. 
19. За заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10 лв. 
20. За заверка на документи по гражданска регистрация за чужбина – 10 лв. 
21.За издаване на многоезично извлечение от актове за гражданско 

състояние – 5 лв. 
            22.За преписи от документи по гражданско състояние – 5 лв. 

     23. За сключване на граждански брак, съпроводен с ритуал в ритуалната 
зала на Общината – 50 лв. 

       а. Музикален съпровод с арфа – 80.00 лв. 
       б. Музикален съпровод с пиано – 60.00 лв. 
       в. Декорация на ритуалната зала със: 
       - сватбена арка с воали и изкуствени цветя – 70.00 лв. 
       - сватбена арка с балони – 50.00 лв. 
       - сватбена арка  във формата на сърце с воали и изкуствени цветя–

80.00 лв. 
       - сватбена арка във формата на сърце с балони – 60.00 лв. 
       - стойка за цветя с воали и изкуствени цветя – 15.00 лв. 
       - стойка за имена с воали и изкуствени цветя – 20.00 лв. 
       - пътека 5 м. сатен с листенца от рози – 25.00 лв. 
24. За сключване на граждански брак с изнесен ритуал по избор на 

младоженците – 200 лв. 
     25. За издаване на удостоверение за раждане-дубликат – 5 лв. 

26. За издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат – 5 лв. 
27. За издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ 

път – 5 лв. 
28. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние – 10 лв. 
29. За отразяване на избор или промяна на режим на имуществени 

отношения между съпрузи – 10 лв. 
30. За издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г. – 5 лв. 
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31. За издаване на заверен препис или копие от лична регистрационна 
карта или страница от семейния регистър на населението – 5 лв. 

32. За присвояване на ЕГН на лица получили постоянно или дългосрочно 
пребиваване – 20 лв. 

33. За присвояване на ЕГН на лица получили или възстановили българско 
гражданство – 20 лв. 

34. За промяна в актовете за гражданско състояние – 5 лв. 
35. За заверени копия от документи по гражданско състояние – 1 лв. 
36. За всички други удостоверения по искане на граждани – 10 лв. 
37. За издаване на справки по искане на съдебни изпълнители се събират 

съответните такси в зависимост от поисканото удостоверение. 
38. За окомплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българско гражданство дължимата такса се удостоверява с 
платежен документ към съответната държавна институция. 

(2). Не подлежат на таксуване следните услуги: 
1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал; 
2. Издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал; 
3. Издаване на препис –извлечение от акт за смърт за първи път; 
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско 

състояние; 
5. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство 

(уредено по реда на чл.155 от СК и по право  - по чл.173 от СК); 
6. поддържане на регистъра на населението; 
7. Възстановяване или промяна на име; 
8. Издаване на удостоверение на наследници за наследствена пенсия; 
9. издаване на карта за паркиране на хора с увреждания по образец 

съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от 
Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно 
картата за паркиране на хора с увреждания; 

10. Припознаване на дете; 
11. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове, съставени в чужбина; 
12. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни 

органи и институции; 
13. Издаване на удостоверение за вярно ЕГН; 
14. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на  

чуждестранен съд или друг орган; 
(3). За ускорено извършване на административни услуги по гражданска 

регистрация и актосъставяне, при налични данни за  обстоятелствата по тях, с 
изключение на тези по чл.104, ал.1, т.23 и 24 в рамките на един работен ден, 
таксата е в троен размер. 

Чл.105. (1) За извършени услуги от „Дирекция Местни данъци и такси“ се 
заплащат следните такси: 

1. Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 1 лв. за 1 брой 
страница 

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство – 10 лв. 

3. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 
средства – 1 лв. 

4. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими 
имоти и такса за битови отпадъци – 1 лв. 

5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 
– 2 лв. 
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6. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – 2 лв. 
7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по 

Закона за местните данъци и такси – 5 лв. 
8. Заверка на документи по местни данъци и такси, включително и за 

чужбина – 5 лв. 
9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – 10 

лв. 
10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – 

10 лв. 
11. Издаване на удостоверение за декларирани данни – 2 лв. 

 (2) Удостоверения за данъчна оценка се издават само за имоти, за които 
задълженията са изплатени изцяло. 

(3). За ускорено извършване на административни услуги от „Дирекция 
Местни данъци и такси“ в рамките на един работен ден /при подадено заявление 
до 15:00 часа/, таксата е в троен размер. 

(4).  За издаване на удостоверение за наличие/липса на задължения към 
Община Своге се заплаща такса в размер на 10 лв. 

Чл.106. За извършение на административни услуги, свързани с 
управление на общинската собственост се заплащат следните такси: 

1. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса 10 лв. 

2. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи 
относно общинска собственост – 2 лв. за 1 стр. 

3. Издаване на дубликати от актове за общинска собственост – 10 лв. 
4. Издирване на отчуждени имоти на бивши собственици по тяхно искане 

– 20 лв. 
5. Издаване на дубликати от договори – 10 лв. 
6. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по 

обстоятелствена проверка - 50 лева при данъчна оценка до 2000 лева и 80 лева 
при данъчна оценка над 2000 лева. 

7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 
възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – 20 лв.  

8. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран имот – 20 лв. 
9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост – 20 лв. 
10. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими 

имоти – 20 лв. 
Чл.107. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър 

добитък се заплаща такса в размер на 3 лв. 
 Чл.108.(1) За вписване в информационният масив на обекти, извършващи 
търговска дейност на територията на община Своге се заплаща такса в следните 
размери: 
 1. за магазини за хранителни стоки – 50 лв. 
 2. за заведения за обществено хранене и развлечения: 
 а) до 20 места – 50 лв.; 
 б) от 21 до 50 места – 70 лв.; 
 в) от 51 до 100 места – 90 лв.; 
 г) над 100 места – 150 лв.; 
 3. за ателиета и сервизи за извършване на услуги – 50 лв.  

(2) За издаване на удостоверения за работно време на търговски обекти се 
заплаща такса в размер на 50 лв. 

  (3) За категоризация на заведения за хранене и развлечения, и места за 
настаняване се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по 
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закона за туризма, както следва: 
1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и 

туристически селища: 
а) до 30 стаи - 500 лв.; 
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.; 
в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.; 
г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.; 
д) над 500 стаи - 5000 лв.; 
2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни 

станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и 
туристически хижи: 

а) до 20 стаи - 250 лв.; 
б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.; 
в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.; 
г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.; 
д) над 100 стаи - 5000 лв.; 
е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.; 
ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.; 
3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове: 
а) до 20 места за сядане - 110 лв.; 
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; 
в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.; 
г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.; 
д) над 300 места за сядане - 1400 лв.; 

(4) За издаване на удостоверение за категория на туристически обект – 
дубликат се заплаща такса в размен на 100 лв.; 

(5) За изработване на нова табела от категорийната символика при 
захабяване на издадената се заплаща такса в размер на 50 лв. 

(6) За вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения 
за хранене и развлечения, за категоризирани места за настаняване и издаване на 
удостоверение се заплаща такса в размер на 150лв.; 

(7) Не се събира такса за издаване на разрешения за търговия на открито 
на територията на Община Своге. 
 

Раздел VІ 
Такси за гробни места 

 
Чл.109. (1). За ползване на гробни места над 8 години се заплащат такси, 

както следва:  
 1. до 15 години:  

а) за град Своге – 10 лв.;  
б) за населени места над 500 жители – 9 лв.;  
в) за населени места до 500 жители – 5 лв.; 
2. за вечни времена – таксите по т. 1, увеличени 5 пъти; 
3.  за ползване на семейни гробни места: 
а) за 15 години:  
- за гр. Своге – 20 лв.;  
- за населени места над 500 жители – 15 лв.;  
- за населени места до 500 жители – 10 лв.; 
б) за вечни времена – таксите по буква "а", увеличени 5 пъти; 
Чл.110. Таксите се събират от Общината и когато дейността по 

изграждането и поддръжката на гробищните паркове се извършва от търговско 
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дружество със сто на сто общинско имущество или по силата на сключен от 
Общината договор за концесия с трето лице.  

 
Раздел VІІ 

Такса за притежаване на куче 
 

Чл.111.(1). В едномесечен срок от датата на придобиване на куче 
собственикът, по постоянното местообитание на животното подава декларация в 
общинската администрация за първоначална регистрация в размер на 10 (десет) 
лева. 

(2). След изпълнението на ал. 1 собственика започва да заплаща ежегодно 
и годишната такса за притежаване на куче, която е в размер на 10 (десет) лева. 

(3). Таксите по предходните алинеи се заплащат ежегодно до 31 – ви март 
на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване, в 
случай, че същото се е извършило след посочения срок. 

(4). За кучата, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 
на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, 
включително за месеца на придобиването. 

(5). Освобождават се от такса собствениците на: 
1. кучета на лица с увреждания; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. кучетата, използвани за опитни цели; 
4. кучетата, използвани от Българския червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6.  кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, 

които се отглеждат в регистриран животновъден обект.; 
(6). Приходите от събраните такси по ал. 2 постъпват в общинския бюджет 

и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените 
кучета. 

 
Раздел VІІІ 

Такси за различни видове ползвания от селскостопански и общински 
горски територии  

 
Чл.112(1) Страничните ползвания и ползвания на странични горски 

продукти когато същите представляват стопанска дейност, се извършват при 
условията и по реда, указани в писмено позволително, издадено от Кмета на 
Община Своге или упълномощено от него длъжностно лице. 

(2) Позволителните по ал. 1, когато касаят гори и земи от общинските 
горски територии, се издават след заплащане на такси.  

(3) За страничните ползвания и недървесните горски продукти от гори и 
земи от общинските горски територии се заплащат следните такси: 

Растения и горски плодове (Извън списъка на лечебните растения по Закона за 
лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни  
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, 
коприва, троскот)  кг 0,03 

Листа (с изключение на такива от коприва)   
- орех   
- други  

кг  

кг 
0,01  
0,03 

Стръкове (с изключение на такива от маточина)  кг 0,03 
Цветове (с изключение на такива от лайка)  кг 0,03 
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Плодове  
- хвойна синя  
- шипка  
- орех, обикновен кестен  
- други  

кг  
кг  
кг  
кг 

0,10  
0,05  
0,15  
 0,03 

Горски репродуктивни материали   
- иглолистни шишарки   
- семена от иглолистни видове   
- необработени изходни материали от широколистни видове за добив 
на семена   
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други   
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване  

кг 
кг  
кг  

 кг   
 бр. 

0,10 

1,00 
0,10 
 0,15  
0,03 

Семена и репродуктивни материали от всички дървесни и храстови 
видове, използвани за производство на посадъчен материал   

- иглолистни шишарки   
- от иглолистни видове   
- жълъд, бадем, лешник  
- други  
- тополови резници   
- резници от други видове  

кг  
кг  
кг  
кг 
бр. 
бр. 

0,02  
0,50  
0,10  
0,15  
0,03  
 0,01 

Пъпки  кг 0,08 

Кори  
- корков дъб  
- обикновен кестен  
- други  

 

кг  
кг  
кг 

 

0,10  
0,03  
 0,03 

Лишеи, мъхове  
- боров, дъбов  
- други  
- мъхове  

кг  
кг  
кг 

0,04  
0,06  
 0,08 

Гъби   
- смръчкула   
- пачи крак   
- манатарка   
- сиво – жълт пачи крак  
- рижийка, челядинка  
- масловка   

- златист пачи крак   
- тръбенка   
 

кг  
кг  
кг  
кг  
кг  
кг  
кг  
кг  
кг 

0,40  
0,28  
0,22  
0,10  
0,06  
0,03  
 0,06 
 0,10 
0,10 

Събиране на охлюви  кг 0,10 
Събиране на раци  кг 0,30 
Улов на жаби  кг 0,20 
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,03 
Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)  пр. м3 0,10 
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр. м3 3 
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Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)  т 2 
Коледни елхи:  
- до 1 м  бр. 1,80 
- до 2 м  бр. 2,40 
- над 2 м  бр. 3,60 
Пръчки – върбови, лескови и др. – сурови  бр. 0,10 
- дрянови клони до 1 м  бр. 0,10 
Камъш, папур и др.  кг 0,05 
Пънове от всички дървесни видове Пр. м3 0,50 
Борина от пънове т 2 
Смола – балсамова (течна и суха)  кг 0,10 
Паша в горите и горските пасища за една година  
за едър рогат добитък  за 1 бр. 1,50 
за коне, катъри, магарета и мулета  за 1 бр. 0,80 
за овце  за 1 бр. 0,30 
за свине  за 1 бр. 2 
за кози или ярета до 3 бр.  за 1 бр.  2 
за кози или ярета до 5 бр.  за 1 бр. 2,50 
за кози или ярета над 5 бр.  за 1 бр. 6 
Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище за 1 кг 4 
Месечна такса за ползване на площи за: 
временни складове за дървени и растителни материали  дка 10 
временни депа за строителни материали – строителни камъни, 
декоративно –облицовъчни скали, инертни материали и други  дка  20 
временен престой на животни дка  10 
Месечна такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без 
учредени ограничени вещни права  дка 10 
Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие): 
в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на 
курорти и природни паркове за 10 м2 1 
в други гори и земи от общинския горски фонд  за 10 м2 0,5 
Такса за разполагане на временни обекти за осъществяване на стопанска дейност (за 
едно денонощие):  
в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на 
курорти и природни паркове  м2 1 
в други гори и земи от общинския горски фонд  м2 0,5 

(5). За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце 
в общинските горски територии в землища, части от които попадат в национални 
паркове, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по ал. 4.  
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Чл.113. (1). Позволително за ползване на лечебните растения се издава от 
кмета на община Своге, в случай, когато ползването е от: 

а) селскостопански територии и включените в строителните граници на 
населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в Общината; 

б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места 
– общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на 
такса в Общината; 

в) територии и акватории извън горските територии – частна собственост, 
позволително се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за 
преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно, при свободно 
договаряне и след регистрирането му в Държавно горско стопанство-гр.Своге. 

(2).Събирането на билки и генетичен материал от диворастящи и 
култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване. 

(3). Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено 
или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по 
вина на ползвателя. 

(4). Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 
обекти – общинска собственост, се определят в размер не по – голям от размера 
на таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – 
държавна собственост, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

(5). За ползване на лечебни растения от селскостопански и горски 
територии, води и водни обекти – общинска собственост се заплащат следните 
такси:  

Наименование Мярка Такса (лв.) 
1 2 3 

Билки (в сурово състояние)    
Грудки, корени, коренища    
- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода 
горска кг  0,09 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика кг 0,07 
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка кг 0,01 
- други кг 0,03 
Листа    
- мечо грозде кг 0,08 
- боровинка червена и черна, лудо биле кг 0,04 
- бръшлян, чобанка кг 0,03 
- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, 
ягода горска кг 0,02 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел кг 0,01 
- други кг 0,03 
Стръкове    
- блатно кокиче кг 0,10 
- горицвет, лазаркиня кг 0,08 
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, 
лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче,  кг 0,05  

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга 
миризлива, чубрица планинска кг 0,04 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 
мащерка, очанка, риган обикновен кг 0,03 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, кг 0,02 
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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 

кг 0,01 

- други кг 0,03 
Цветове    
- липа кг 0,10 
- божур, иглика кг 0,05 
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник 
блатен кг 0,03 

- акация бяла, бъз кг 0,02 
- вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
- други кг 0,03 
Плодове    
- боровинка червена и черна, хвойна червена кг 0,15 
- хвойна сибирска кг 0,10 
-  кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
- бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02 
- бъзак, трънка кг 0,01 
- други кг 0,03 
Семена    
- есенен минзухар кг 0,15 
- други  кг 0,08 
Пъпки    
- странични борови връхчета кг 0,15 
- бяла бреза, черна топола кг 0,10 
- други кг 0,08 
Кори    
- мъждрян, ясен кг 0,20 
- зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
- върба кг 0,05 
- дъб кг 0,03 
- бреза кг 0,02 
- други кг 0,03 
Лишеи    
- исландски кг 0,10 
Водорасли кг 0,30 
Генетичен материал за култивирано отглеждане, 
включително при лабораторни условия, за 
създаване на колекции или за възстановяване на 
други места в природата 

   

От защитени лечебни растения    
- плодове 100 г 20,00 
- семена 100 г 50,00 
- резници бр. 2,00 
От лечебни растения под специален режим на 
опазване и ползване    

- луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
- плодове 100 г 5,00 
- семена 100 г 10,00 
- резници бр. 0,50 
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От други лечебни растения    
- луковици, грудки, коренища от всички видове, с 
изключение на описаните бр. 0,10 

- лук (всички видове), перуника (всички видове) бр. 0,20 
- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
- плодове 100 г 2,00 
- семена 100 г 5,00 
- резници бр. 0,10 

Чл.114. Приходите от събраните такси по чл. 112, ал. 4 постъпват в 
общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с финансирането на 
дейностите по управление, възпроизводство, стопанисване, охрана и защита на 
горите и земите от общинските горски територии. 

Чл.115. Приходите от събраните такси по чл. 113, ал. 5 постъпват в 
общинския бюджет и се използват за: 

- разработване и актуализиране на раздела "Лечебни растения" към 
общинската програма за опазване на околната среда. 

-дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и 
техните находища; 

- научни изследвания и наблюдение на лечебните растения; 
- изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и 

информационна система за лечебните растения; 
- култивиране и преработка на лечебните растения; 
- обучение, издаване на образователни материали, провеждане на 

конференции по лечебни растения; 
- други дейности, свързани с управлението и контрола на лечебните 

растения. 
Чл.116. (1). Позволителни за сеч и изкореняване на единични дървета (до 

5 бр.) и на лозя до 1 декар в селскостопанските територии (обработваеми земи, 
естествени ливади и пасища) се издава от кметовете на  кметства и кметските 
наместници въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини. 

Исканията за издаване на позволителни за сеч и изкореняване над 5 бр. 
дървета и на лозя над 1 дка се издават само след писмено съгласие от 
ръководителя на Звено „Горско и селско стопанство“ към Община Своге. 

(2). Общинската дълготрайна декоративна растителност и 
картотекираните дървета и храсти в частни имоти в населените места и 
извънселищните територии могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз 
основа на само на писмено разрешение от Кмета на Общината и в следните 
случаи: 

- във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други 
обекти на техническата инфраструктура; 

- при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени 
паркоустройствени проекти; 

- за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние 
застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, 
сградите и благоустройствените фондове; 

- във връзка с премахване на последиците от производствени аварии и 
природни бедствия. 

 (3). Дървесина, искана за добиване извън горските територии преди 
отсичане и транстранспортиране се маркира с марка – собственост на Общината. 
Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на 
Общината. 

(4). Дървесината, добита извън горските територии се транспортира 
придружена с превозен билет.  
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(5). Дейностите по ал. 4 се извършват на превозно средство 
непосредствено преди експедиране. За всяко транспортно средство се издава 
отделен превозен билет.  

(6). Измерването на необработения дървен материал се извършва от 
компетентно длъжностно лице, определено от Кмета на Общината, което вписва 
необходимите реквизити в превозния билет. 

Чл.117.(1). Таксите за предоставяне на физически лица на стояща 
дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба са както следва: 

наименование 

 

Мярка  

Такса 
на 

корен 
(лв.)  

1. Иглолистни обли дървени материали:   
а) едър    
Iа клас на сортимента  м3 75 
I клас на сортимента  м3 50  
II клас на сортимента  м3 40  

б) среден    

III клас на сортимента  м3 25  
IV и V клас на сортимента  

 
м3 15  

в) дребен  м3 8 

г) за дървените материали от бяла мура таксите по букви 
"а" и "б" се завишават съответно с 50 на сто    

2. Дърва за горене и вършина:    
а) дърва от иглолистни дървесни видове  пр. м3 4  
б) дърва от широколистни меки дървесни видове  пр. м3 4 
в) дърва от широколистни твърди дървесни видове  пр. м3 10 
г) вършина  пр. м3 1 

  

Мярка  Такса на корен (лв.)  
бук, дъб, габър, 
и други твърди 
широколистни  

цер, акация, 
липа, бреза и 

меки 
широколистни  

орех, явор, 
ясен, бряст и 

горскоплодни  

3. Широколистни обли 
дървени материали:      

а) едър       
Iа клас на сортимента  м3  75  40 130  
I клас на сортимента  м3  50  35  85  
II клас на сортимента м3  40  30  60  
б) среден      
III клас на сортимента  м3  20 20 20  
IV и V клас на 
сортимента  м3  12  12  12  

в) дребен  м3  8 8  8  
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(2). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 
добити от отгледни и санитарни сечи до 20 – годишна възраст в годината на сечта, 
не се заплаща такса.  

(3). Алинея 2 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за 
горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.  

(4). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 
добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови 
насаждения от 20 – до 40 – годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 
на сто от таксата по ал. 1.  

(5). Алинеи 2 и 4 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата 
за горене и вършината, добити от пожарища.  

(6). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 
добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета 
над 20 – годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на 
сто от таксата по ал. 1.  

Чл.118. За предоставяне на физически лица на добита дървесина на 
временен горски склад за лична употреба, без право на продажба се заплаща 
следната такса за един плътен кубичен метър: 

 

№ Категория дървесина 
Дървесен вид Дървесен вид Дървесен вид Дървесен вид 

Цена, лв. с ДДС Цена, лв. с ДДС Цена, лв. с ДДС Цена, лв. с ДДС 
бк, гбр здб, бл, цр см, здгл бб, чб 

1 ЕСД, трупи бичене, d > 30 cm 100,00 110,00 120,00 110,00 
2 ЕСД, трупи бичене, d = 18÷29 cm 90,00 100,00 110,00 90,00 
3 ССД, трупи бичене, d = 15÷27 cm 80,00 90,00 85,00 75,00 
4 ССД, техн. дървесина 75,00 85,00 65,00 55,00 
5 ДСД, техн. дървесина 70,00 80,00 60,00 50,00 
6 Дърва за огрев 70,00 80,00   
7 Дърва, техн.дървесина   50,00 50,00 

 
 чл. 119. За продажба на остатъци от дървесина в сечище, суха и паднала 
дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия се заплаща следната 
такса: 

АСОРТИМЕНТИ /дървесни видове/ мярка лв./пл.м3 стояща дървесина на 
корен без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ  
ЕДРА лв./пл.м3 50,00 
СРЕДНА лв./пл.м3 28,00 
ДРЕБНА лв./пл.м3 21,00 
ДЪРВА за горене лв./пл.м3 20,00 
вършина лв./пл.м3 10,00 
ШИРОКОЛИСТНИ 
ЕДРА лв./пл.м3 45,00 
СРЕДНА лв./пл.м3 35,00 
ДРЕБНА лв./пл.м3 28,00 
ДЪРВА за горене лв./пл.м3 27,00 
вършина  лв./пл.м3 17,00 

Чл.120. За ползване на общински мери и пасища се заплаща годишна 
такса, както следва: 

- за едър рогат добитък – 5.00 лв./бр. 
- за овце и / или шилета над 3 месеца – 1.00 лв./бр. 
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- за кози и / или ярета над 4 месеца – 2.00 лв./бр. 
- за еднокопитни (коне, магарета, мулета и катъри) – 3.00 лв./бр. 
- за свине – 2.00 лв./бр. 

            Чл.121. (1) За издаваните документи от Общинска администрация Своге 
свързани с различните видове ползвания от селскостопански и общински горски 
територии се заплащат следните такси: 

 1.такса за административни услуги: 
№ 
по                               Наименование на услугата Мярка Цена /в лв./ 
       
 1 Издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети     
 удостоверения и свидетелства за 1 бр. 5.00 
 2 Издаване на дубликати позволителни,разрешителни,превозни      
 билети, удостоверения и свидетелства за 1 бр. 5.00 
3 За съгласуване и утвърждаване:     
  а/ проекти за 1 бр. 65,00 
  б/ планове и програми за 1 бр. 15,00 
4 Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:     
  а/ едра куб.м. 2,50 
  б/ средна куб.м. 2,50 
  в/ дребна куб.м. 2,50 
  г/ дърва пр.куб.м. 3,00 
5 Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние: 
  а/ едра куб.м. 1,50 
  б/ средна куб.м. 1,50 
  в/ дребна куб.м. 1,50 
  г/ дърва пр.куб.м. 2,00 
6 Извлечения /копия/ от картни листове за 1 бр. 5,00 
7 Извадки или данни от лесоустройствен,паркоустройствен и     
  ловоустройстван проект за 1 бр. 10,00 
8 Изготвяне на технологични планове за залесяване за 1 бр. 15,00 
9 Изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1 бр. 15,00 
10 Маркиране на дървесина в лежащо състояние: 
  а/ едра куб.м. 1.00 
  б/ средна куб.м. 1.00 
  в/ дребна куб.м. 1.00 
  г/ дърва пр.куб.м. 1.50 
11 Превозни билети за фасониран материал за 1 бр. 1,25 
12 Ксерокопиране при извършване на справка на клиенти за 1 бр. 0,20 
13 Издаване на становище за 1 бр. 20,00 
14 Издаване на удостоверение за идентичаност /на отдел/ за 1 бр. 5,00 
15 Сортиментиране за 1 бр. подотдел за 1 бр. 10,00 
16 Изготвяна справка от досие за недържавен горски имат 1бр.имот 10,00 
17 Изготвяне удостоверение за търговска репутация на лица     
  извършвали дейност в горите 1 бр. 20,00 

18 
Разглеждане на заявление относно подновяване на 
позволително за сеч 1 бр.  

 5,00 

19 Ламиниране на ловен билет 1 бр. 2,50 

20 
Становище за замяна на гори,учредяване право на ползв. и 
сервитут 1 бр. 5,00 

21 Издаване на служебна бележка или удостоверение 1 бр. 15,00 
22 Становище за изключване на площи от ГТ 1бр.имот 30,00 
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23 Изготвяне на горско-стопанска програма 1 бр. 100,00 
24 Идентификация на поземлен имот на терена за недържавни гори 1 бр. 20,00 

25 
Издаване на позволително за сеч,след маркиране от частен 
лесовъд 1 бр. 50,00 

26 Издаване на позволително за сеч,след маркиране от служител на      
  Община Своге 1 бр. 10,00 
27 Консултация за недържавни гори 1 бр. 20,00 
28 Проверка на обект по жалба на физическо или юридическо лице 1 бр. 50,00 
29 Маркиране на отрязани коледни елхи 1 бр. 0,20 

2. Такса за техническите услуги: 
а) за измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд: 
за едра  - 3,00 лв. за м3 
за средна – 3,50 лв. за м3 
за дребна – 4,00 лв. за м3 
за дърва – 3,00 за пространствен м3 
б) за маркиране на дървесина, добита извън горските територии: 
за едра – 2,00 лв. за м3 

за средна – 2,50 лв. за м3 
за дребна – 3,00 лв. за м3 
за дърва – 2,00 за пространствен м3. 

(2)Услуги, за които не се събира такса: 
1.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства; 
2.Регистрация на пътни превозни документи с животинска тяга; 
3.Издаване на становище за съответствие на животновъден обект с 

Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и 
селскостопански животни на територията на Община Своге. 

Чл.122.(1) Община Своге предоставя комплексни услуги на граждани, 
еднолични търговци и юридически лица. 

 (2). Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както 
следва: 

     1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 
изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времето за 
изпълнение на всяка услуга. 

    2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква 
последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се 
определя от услугата с най-дълъг срок на изпълнение. 

(3). Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените 
на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и 
цената на куриерската услуга, ако се ползва такава. 

(4). Комплексните услуги се заплащат в деловодството на Община Своге и 
служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка 
отделна услуга. 
 

Раздел IX 
Административнонаказателни разпоредби 

 
 Чл.123 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 
намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв. за 
физически лица, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена 
санкция в размер от 100 до 500 лв. 

Чл.124. При неспазване на разпоредбите по тази наредба на физическите 
лица се налага глоба в размер от 50 до 200 лв., а на юридическите лица и 
едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до  500 лв. 
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 Чл. 125. (1) За маловажни случаи на административни нарушения по тази 
наредба, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на 
местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава 
фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на 
нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и 
размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че 
е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати 
доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 
глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното 
нарушение. 

(2) Маловажни случаи по смисъла на тази наредба са:  
- неподаване на декларация, само за физически лица, в срок от два месеца след 
изтичане на срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ; 
- неподаване на декларация, в срок от два месеца след изтичане на срока по чл. 
32, ал. 1 от ЗМДТ; 
- неподаване на декларация, в срок от един месец след изтичане на срока по чл. 
61н, ал. 1 от ЗМДТ; 
- неподаване на декларация, в срок от един месец след изтичане на срока по чл. 
61р, ал. 5 от ЗМДТ. 
 Чл.126. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се 
издават от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателни постановления се извършват по реда, определен в 
Закона за административните нарушения и наказания. 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1 Настоящата наредбата отменя Наредбата за местните данъци, такси и 
цени на услуги в Община Своге приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от 
заседание на Общински съвет Своге проведено на 31.01.2008 г. 

§ 2 За 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата предплатили до 30 
юни таксата за битови отпадъци за цялата година. 

§ 3 Наредбата е приета с Решение № 126 по Протокол № 12, от заседание 
на Общински съвет Своге проведено на 27.05.2020 г., на основание чл. 1, ал. 2 и 
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към чл.54. 
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Зона Населени места 

І-ва град Своге 
 

ІІ-ра 
с.Искрец,с.Свидня,с.Владо Тричков 

с.Реброво, с.Томпсън, с.Церово, гара 
Бов, гара Лакатник 

ІІІ-та Всички останали  населените места в 
Община Своге 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 60. 
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

 
Патентни 
дейности 

І 
зона 

ІІ зона ІІІ зона 

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или 
две звезди или регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя 
за стая според местонахождението на обекта 

1 и 2 звезди       90 лв.                         30 лв.                         25 лв. 
 

 
2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за 
консумация, включително на открити площи, или за обект, според 
местонахождението на обекта: 
а) ресторанти: 

1-2 звезди 6 лв.                           1 лв                                1 лв 
 

3 звезди 12 лв.                           7 лв                                6 лв 
 

б) заведения за бързо обслужване: 

1-2 звезди 7 лв.                           2 лв                                1 лв 
 

 3 звезди 7 лв.                           4 лев                                3 лв. 
 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1-2 звезди 7 лв.                           2 лв                                1 лв 
 

3 звезди 7 лв.                           3 лв.                                3 лв. 
 

г) кафе-сладкарници 

1-2 звезди 7 лв.                           2 лв                                1 лев 
 

3 звезди 12 лв.                           4 лв.                                3 лв. 
 

д) барове: 
- дневни: 
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2 звезди 12 лв.                           4 лв.                                3 лв. 
 

3 звезди 29 лв.                           12 лв.                             10 лв. 
 

-нощни: 

2 звезди 

17 лв.                           6 лв.                                5 лв. 
 

3 звезди 43 лв.                         24 лв.                                20 лв. 
 

е) бюфети, 
каравани и 
павилиони - 
за обект:  

120 лв.                       90 лв.                                75 лв. 
 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта 
- данъкът се определя в размер на ...... лв. за 1 кв. м. нетна 
търговска площ според местонахождението на обекта.                                                                  
                            15 лв.                                   5 лв.                              2 лв. 
 
4. Дърводелски услуги – данъкът се определя в размер на……лв. 
според местонахождението на обекта:  
                             264 лв.                              120 лв.                       60 лв. 
 
5. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги  – данъкът се 
определя в размер на……лв. според местонахождението на обекта:  
                            288 лв.                              132 лв.                       48 лв. 
 
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - 
данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на 
обекта:  
                          1080 лв.                               840 лв.                             600 лв. 
 
8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя в размер на 
..... лв. според местонахождението на обекта. 
                           60 лв.                               48 лв.                             48 лв. 
 
9. Металообработващи услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. 
според местонахождението на обекта.  
                         396 лв.                               240 лв.                            120 лв. 
 
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 
— данъкът се определя в размер на ..... лв. за работно място според 
местонахождението на обекта: 
                         288 лв.                               158 лв.                             72 лв. 
 
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя в 
размер на ... лв. на брой устройство според местонахождението на 
обекта. 
                         403 лв.                               269 лв.                             216 лв. 
 
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя 
в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на 
обекта. 
                       276 лв.                               240 лв.                            156 лв. 
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13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя в размер на .... лв. за 
работно място според местонахождението на обекта. 
                         216 лв.                               92 лв.                             72 лв. 
 
14. Часовникарски услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. 
според местонахождението на обекта. 
                        132 лв.                               84 лв.                             72 лв. 
 
15. Тапицерски услуги - данъкът се определя в размер на .... лв. според 
местонахождението на обекта. 
                        330 лв.                               240 лв.                          216 лв. 
 
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се 
определя в размер на ...... лв. според местонахождението на обекта:  
                    540 лв.                              276 лв.                             228 лв.             
 
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други 
услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни 
средства - данъкът се определя в размер на ... лв. според 
местонахождението на обекта. 
                  840 лв.                               420 лв.                             336 лв. 
 
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се 
определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта. 
                   216 лв.                               158 лв.                             120 лв. 
 
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. 
според местонахождението на обекта: 
                  288 лв.                               158 лв.                             120 лв. 
 
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални 
уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се 
определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта. 
                   340 лв.                               208 лв.                             56 лв.  
 
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер 
на ... лв. според местонахождението на обекта. 
                     1056 лв.                               720 лв.                            360 лв. 
 
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на .... 
лв. според местонахождението на обекта. 
                      5040 лв.                           4224 лв.                             3600 лв. 
 
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на .... лв. 
според местонахождението на обекта. 
                       1152 лв.                           792 лв.                               600 лв.    
 
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се 
определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта. 
                      4320 лв.                               3300 лв.                             2400 лв. 
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25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. 
според местонахождението на обекта. 
                      528 лв.                               360 лв.                             240 лв. 
 
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване 
под наем на недвижими имоти — данъкът се определя в размер на ... 
лв. според местонахождението на обекта. 
                       480 лв.                               240 лв.                             120 лв. 
 
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в 
размер на ... лв. според местонахождението на обекта. 
                       288 лв.                               228 лв.                             180 лв. 
 
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки 
услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя в размер на ... 
лв. според местонахождението на обекта. 
                       108 лв.                               85 лв.                             60 лв.  
 
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на 
велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя в размер на 
... лв. според местонахождението на обекта. 
                     86 лв.                               73 лв.                             60 лв. 
 
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на... лв. 
                     14400 лв.                           7920 лв.                            3600 лв. 
 
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература 
- данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на 
обекта. 
                       108 лв.                               72 лв.                            36 лв. 
 
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис 
техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът 
се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.                             
                      1038 лв.                               468 лв.                            360 лв. 
 
33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя 
за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както 
следва: 
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с 
монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв. 
                     175 лв.                               134 лв.                             120 лв. 
 
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и 
спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой 
съоръжение е ... лв. 
                       20 лв.                               12 лв.                             9 лв. 
 
в) За зали за боулинг и кегелбан - данъкът за игрален коридор е в 
размер на ... лв., и билярд - данъкът за маса е в размер на ... лв.  
                        86 лв.                               66 лв.                             48 лв. 
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34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според 
местонахождението на обекта, както следва: 
 за 1 кв.м.                            3,0 лв.                 2,40 лв                          1,50 лв.                                                       
 и за един фитнес уред     648 лв.                   528 лв.                        360 лв.                                             
 
35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя в размер 
на ... лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта: 
                   292 лв.                               224 лв.                            160 лв. 
 
36. Мелничарски услуги: 
а) За мелници за брашно - данъкът се определя в размер на ... лв. на 
линеен сантиметър от дължината на млевната линия. 
                         22 лв.                               22 лв.                            22 лв. 
 
б) За мелници за фураж стационарни - данъкът се определя в размер на 
... лв.  
                  720 лв.                               720 лв.                            720 лв. 
 
37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета 
 ..............лв. на брой 
1200 лв.       1000 лв.           800 лв. 
 

б) лодки 
.............. лв. на брой 
800 лв.       600 лв.           500 лв. 
 

в) яхти 
.............. лв. на брой 
900 лв.       900 лв.           900 лв. 
 

г) джетове 
.............. лв. на брой 
900 лв.       900 лв.           900 лв. 
 

д) влакчета 
.............. лв. на място 
   50 лв.       40 лв.           30 лв. 
 

е) файтони 
.............. лв. на място 
   75 лв.       75 лв.           75 лв. 
 

ж) водни ски, водни 
планери и сърфове, 
водни колела, 
включително 
надуваеми, водни 
увеселения 

.............. лв. на брой оборудване 
150 лв.       150 лв.           150 лв. 
 

з) зимни ски 
(включително ски-
екипировка), зимни 
кънки, сноубордове, 
шейни 

.............. лв. на брой оборудване 
150 лв.       150 лв.           150 лв. 
 

и) въртележки, 
виенски колела, 
блъскащи се колички, 
велосипеди и рикши 

.............. лв. на място 
180 лв.       180 лв.           180 лв. 
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к) детски колички и 
моторчета 

.............. лв. на брой 
180 лв.       180 лв.           180 лв. 
 

л) стрелбища 
.............. лв. на брой стрелбище 
500 лв.       400 лв.           300 лв. 
 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се 
определя за брой моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, 
мотоциклети 

.............. лв. 
420 лв.       330 лв.           240 лв. 
 

б) други МПС 
.............. лв. 
840 лв.       660 лв.          480 лв. 
 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства - данъкът се 
определя в размер на ... лв. за брой моторно превозно средство.  
              2400 лв.                               2400 лв.                            2400 лв. 

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за 
брой техника, както следва: 
а) комбайн - ..... лв. 
                       396 лв.                               396 лв.                             396 лв. 
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни 
и самодвижещи се машини -  ... лв. 
                       132 лв.                               132 лв.                             132 лв. 
в) прикачни, навесни и стационарни машини - ... лв.  
                       13 лв.                               13 лв.                             13 лв. 
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