
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно: Изменение и допълнение 

на Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

община Любимец, приета с Решение № 217 от 

26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с 

Решение № 419 от 12.12.2018 г., на Общински съвет 

Любимец 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община 

Любимец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 17 

 
на ОбС, прието с протокол  № 4 от 23.12.2019 година 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.62 и чл.66 от 

ЗМДТ,  

Общински съвет-Любимец 

 

 

Р Е Ш И :  
 

 

I.Определя  размера на Таксата за битови отпадъци в промили за 2020 година за всички населени 

места в общината и изменя Приложение № 7 на Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец: 

 

 

 

Приложение №7 към чл.17, ал.3  

 

                                                                                                                                    

Размер на Такса битови отпадъци за 2020 год. за гр.Любимец и останалите населени места на 

територията на Община Любимец 

 

 

§ 1. 1. Таксата за битови отпадъци дължима от лицата по чл.64 от ЗМДТ се определя в промили 

върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на граждани и по чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия 

по населени места както следва: 



 

Наименование на 

населеното място 

Събиране и 

транспортира

не на битови 

отпадъци        

в промили  

 

Обезвреждане 

на битови 

отпадъци в 

депа 

в промили 

 

Поддържане 

чистота на 

населените 

места за 

обществено 

ползване       

в промили 

Общо в 

промили 

І. Жилищни имоти на 

граждани и  предприятия 

   

  

   

1.гр.Любимец 3,00 3,00 1,00 7,00 

2.селата 3,00 3,00 1,00 7,00 

-Георги Добрево     

-Лозен     

-Белица     

-Малко Градище     

-Дъбовец     

-Вълче поле     

-Йерусалимово     

-Оряхово     

-Васково     

                

 

Наименование на 

населеното място 

Събиране и 

транспортира

не на битови 

отпадъци        

в промили  

 

Обезвреждане 

на битови 

отпадъци в 

депа 

в промили 

 

Поддържане 

чистота на 

населените 

места за 

обществено 

ползване       

в промили 

Общо в 

промили 

ІІ. Нежилищни имоти на 

граждани и  предприятия 

   

  

   

1.гр.Любимец 6,00 3,00 4,00 13,00 

2.селата 6,00 3,00 4,00 13,00 

-Георги Добрево     

-Лозен     

-Белица     

-Малко Градище     

-Дъбовец     

-Вълче поле     

-Йерусалимово     

-Оряхово     

-Васково     

 

2. Когато таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци съгласно 

чл.67, ал.1 от ЗМДТ се дължи такса в размер на : 

 

Т.2.1 се изменя така: 



 таксата е в размер на 1341 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 740,00 лв. 

Т.2.2 се изменя така: 

 таксата е в размер на 2091 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 1490,00 лв. 

Т.2.3 се изменя така: 

 таксата е в размер на 2837 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 2236,00 лв. 

Т.2.4 се изменя така: 

 таксата е в размер на 543,51 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 285,51 лв.  

Т.2.5 се изменя така: 

 таксата е в размер на 830,00 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 572,00 лв.  

Т.2.6 се изменя така: 

 таксата е в размер на 1125,00 лв. + 4 промила върху основата по чл.20 от ЗМДТ за имоти на 

граждани, и чл.21 от ЗМДТ за имоти на предприятия за поддържане чистотата на населеното място, 

от която: 

 За 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 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 867,00 лв.  

 



             II. Общински съвет Любимец приема  измененията и допълненията на  Наредба № 7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община 

Любимец приета с Решение № 217 на 26.03.2003 г. на Общински Съвет-Любимец както следва: 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ І  

 ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

§.2 Изменя чл.17, ал.3, т.1 със следното съдържание: 

 „За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия в гр. Любимец и 

останалите населени места в общината, размерът на таксата е 7 промила, пропорционално върху 

данъчната оценка на имота, в т.ч.: 

- 3 промила за сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за съхраняване на 

битови отпадъци – контейнери, кофи и др.; 

- 3 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци; 

- 1 промила за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.  

 

§.3 Изменя чл.17, ал.3,т.2 със следното съдържание: 

 

 „За нежилищни имоти на граждани и предприятия на територията на гр. Любимец и останалите 

населени места в общината, в случаите на невъзможност за определяне количеството генерирани 

отпадъци, размерът на таксата за битови отпадъци е 13,0 промила пропорционално върху данъчната 

оценка на имота за граждани  и 13,0 промила пропорционално върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка на имота за предприятия, в т.ч. 

 

 -  6,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване. 

- 3,0 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци; 

-  4,0 промила за поддържане чистотата на територии за обществено ползване.  

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ ІІ 

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

с друго предназначение 

 

§.4 Изменя и допълва чл.19, ал.4, със следното съдържание: 

„Таксите се определят на квадратен метър: 

- за ползване на пазари :– 4,00 лв. на ден; 

- за ползване на тротоари, площади и терени с друго предназначение - 1,00 лв. на ден; 

- за ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на 

стоки: - 4.00 лв. на ден, като за селата таксата е размер на 2,00 лв. на ден; 

- за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.: – 

2,00 лв. на ден; 



- за ползване на тротоари, площади и терени с друго предназначение/строителни материали и 

стопански инвентар/– 0,20 лв. на ден. 

- за ползване на тротоари, площади и терени с друго предназначение при изнесени места от 

питейни заведения и търговски обекти – 0,20 лв. на ден. 

- за ползване на тротоари, площади и терени с друго предназначение за поставяне на вендинг 

автомат машина за продажба на храни и/или напитки  на общинския терен – 30 лв. на месец. 

§.5 Отменя ал.6, ал.7, ал.8 на чл. 19  

§.6 Изменя чл. 20, т.1 и т.2 със следното съдържание: 

„За производители, с цел търговия, таксата се определя както следва: 

1. производител на селскостопанска продукция- ¼ от размера на таксата определен по 

чл.19, ал.4  

2. производител на друга продукция ½ от размера на таксата определен по чл.19, ал.4 ” 

§.7 Изменя чл. 21, както следва: 

„таксите по чл.19 и чл.20 се събират от служители на звено „Благоустройство, ремонт, поддържане 

на обекти и общински пазар“, и се внасят в общинския бюджет по определен ред и срок. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ VI 

Такси за технически услуги 

§.8 Изменя  чл.35, ал.1,т.1, т.2,т.5 със следното съдържание: 

1.за издаване на скица за недвижим имот: 

- обикновена услуга – 15.00 лв.; 

- бърза услуга – 22.50 лв.; 

- експресна услуга – 30.00 лв.; 

2.за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – 25.00 лв.;  

5.за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство;  

- обикновена услуга – 15.00 лв.  

- бърза услуга – 22.50 лв. 

          - експресна услуга – 30.00 лв 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ VI 

Такси за административни  услуги 

 

§.9 Изменя  чл.37, ал.1, ОБА 1.2 И ОБА 1.2а, като следва: 

 

 

№ Вид услуга 

 

Обикн

овена 

/до 3 

дни/ 

Експресна 

/8 раб.часа/ 

ОБА 

1.2 

Издаване на удостоверение за наследници                                    

/за всеки следващ екземпляр/ 

8.00 

2.00 

- 

 

ОБА 

1.2а 

Издаване на удостоверение за наследници, за които се 

изисква служебна информация от други общини 

20.00 - 



ОБА 

1.38 

Издаване на многоезични извлечения от актове по 

гражданско състояние/раждане, гр. брак и смърт/ 

20 40 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

§10. Допълва и изменя Приложение 1 на чл.54, както следва: 

 

Код Наименование на документа/услугата 
Цена (лв.) 

Обикновена Бърза Експресна 

ОБА 2 

Административно-технически услуги "Общинска 

собственост"  

ОБА 

20.6 

Продажба на тръжна и конкурсна документация на 

обекти Общинска собственост  

- Процедури по ЗОП  /отменена с решение 

№.17/23.12.2019 г. 

- Процедури по Наредба №2 на ОбС Любимец 

 

 

 

50,00/к-кт  

15.00/к-кт 

 

ОБА 3 

Административно-технически услуги "Устройство на 

територията" 
 

ОБА 3.1 
Удостоверение  за идентичност на урегулиран поземлен 

имот 
15,00 22,50 30,00 

ОБА 3.9 

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение за строеж: 

 - за производство и за КОО на кв. м РЗП 

 

-  за жилищно строителство на кв. м РЗП 

 

 - за линейни обекти на л. м 

 

 - за фотоволт. обекти на кв. м 

 

 - за други 

 

 

 

1,00/кв.м, но не по-малко от 

100,00 

0,60/кв.м, но не по-малко от 

100,00 

2,00/л.м, но не по-малко от 

100,00 

1,00/кв.м, но не по-малко от 

100,00 

3/1000 в-у ст-стта на обекта, но 

не по-малко от 100,00  

ОБА 

3.19 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 

за видовете строежи от IV и V категория 

0,50/кв.м, но не по-малко от 

50,00 

ОБА 

3.20 

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за 

степен на завършеност на строежи 
30,00 

ОБА 

30.20 

Оценяване на инвестиционен проект: 

- за производство и за КОО на кв. м РЗП 

 

 

1,00/кв.м, но не по-малко от 

100,00  



- за жилищно строителство на кв. м РЗП 

 

- за линейни обекти на л. м 

 

- за фотоволт. обекти на кв.м 

 

- за други 

 

0,60/кв.м, но не по-малко от 

100,00 

3,00/л.м, но не по-малко от 

100,00 

1,00/кв.м, но не по-малко от 

100,00 

3/1000 в-у ст-стта на обекта, но 

не по-малко от 100,00 

ОБА 

30.27 

Разглеждане и одобряване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива -за сгради и преустройства на 

сгради на кв.м РЗП 

 

-за производство и за КОО на кв. м РЗП 

за жилищно строителство на кв. м РЗП 

 

 

 

1,30/кв.м, но не по-малко от 

130,00 

0,78/кв.м, но не по-малко от 

130,00 

ОБА 

30.28 

Разглеждане и одобряване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

 - за линейни обекти на л.м 

 - други обекти 

 

2,60/л.м, но не по-малко от 

130,00 

3,9/1000 в-у ст-стта на обекта, 

но не по-малко от 130,00 

ОБА 6 Административни услуги "Кадастър"  

ОБА 6.4 

Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и 

кадастралните регистри: 

  - За предоставяне на копие от кадастрален , 

регулационен, застроителен или друг план в графичен 

вид /сканиран/  

   

 

  2,00 лв. на кв.дм., но не по-

малко  от 10,00 лв. 

 

ОБА 16 

Услуги, свързани с административно обслужване на 

граждани   

ОБА 

16.5 

Сключване на граждански брак в сградата на 

общината/служба ГРАО/ 40.00 

ОБА 

16.9 

Услуги за погребения  /ковчег/ 

- клас 1 

- клас 2 

78,00 

84,00 

ОБА 

16.10 Услуги за погребения-кръст 9,00 

ОБА 

16.11 Услуги за погребения -превоз с погребална кола 45,00 

ОБА 

16.12 

Услуги за погребения-изкопаване и закриване на гроб 

- машинно 

- ръчно 

 

120,00 

180,00 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

                             Преходни и заключителни разпоредби 

       

         § 11. Допълва §8 на Преходни и заключителни разпоредби с текст: Измененията и 

допълненията приети с Решение № 17, Протокол № 4 от 23.12.2019 г. на Общински съвет Любимец, 

влизат в сила от датата на публикуването им в сайта на общината.” 
 

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                 / М.Станкова/ 
МС/МФ 

 


