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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ І 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги (Загл. изм., Решение 

№149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 

местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на 

тяхното събиране на територията на община Правец. 

 

Чл.2.(1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) за ползване на 

детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6. за откупуване на гробни места; 

7. други местни такси, определени със закон; 

8. (Нова, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) за притежаване на 

куче. 

 

(2) (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) За всички услуги и 

права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, се събират такси, определени с 

Наредбата.  

(3) (Отменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец); 

 

Чл.2а.(1) (Нов, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Общинска 

администрация - Правец предоставя комплексни административни услуги. 

(2) Комплексната административна услуга може да бъде получена: 

- Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес; 

- Лично на гише; 

- По електронен път на електронна поща. 

(3) При заявяване на комплексна административна услуга, която да бъде получена чрез 

лицензиран пощенски оператор на адрес, разходите по изпращането са за сметка на заявителя на 

услугата. 

(4) Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече 

административни структури. 

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

а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на 

отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга; 

б. 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. 

 

Чл.3.(1) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Размерът на 

местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и 

пропоционални и се заплащат безкасово или в брой. 
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(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. 

 

Чл.4.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните 

принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; 

4. (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец); 

5. (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна 

такса за всяка от дейностите. 

Чл.5.(1) (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

(2) (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

 

Чл.5а. (Нов, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) В случаите, когато 

размерът 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. В случаите на 

освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за 

сметка на общинските приходи. 

             

Чл.6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на 

обществения интерес. 

(2) (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

(3) (Отменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

 

Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, 

заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 

 

Чл.8.(1) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, Изменена, 

Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Общинският съвет може да освобождава 

отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси. Общинският съвет може 

да освобождава отделни категории граждани, юридически лица с нестопанска цел, ползващи сгради 

публична общинска собственост, изцяло или частично от заплащане на отделни такси. 

 (2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на 

приходите от такси. 

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на 

общината. 

Чл.9. (Отменен, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец). 

Чл.10.(1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на 

общината.  

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет. 
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Чл.10а.(Нов, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) (1) Услугите, 

предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 

2. бърза; 

3. експресна. 

(2) Срокове за извършване на услугите: 

1. обикновена- съгласно чл.57 от АПК; 

2. обикновена за издаване на удостоверение за данъчна оценка  по чл. 264, ал.1 от ДОПК и 

по чл.3 от Приложение №2 от ЗМДТ- в рамките на 5 дни; 

3. бърза- в рамките на 3 работни дни; 

4. експресна- в рамките на 24 часа, считано от часа на постъпване на заявлението. 

(3) Таксата за извършване на съответната услуга се заплаща при подаване на искането. 

(4) Срокът за извършване на съответната услуга започва да тече от деня, следващ датата на 

завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и 

заплатената такса.Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока. 

(5) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал.2 започва да 

тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите. 

(6) Бързата услуга се заплаща със 100% увеличение, а експресната- с 200% 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите 

 

Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на 

тяхното приемане. 

Чл.12.(1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на 

услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените. 

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа: 

1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или 

пазарната цена; 

2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 

3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и 

завещания; 

4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите. 

Чл.13. Общинската администрация подържа данни за : 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2. ползвателите на предоставената услуга; 

3. изключенията от общата политика (преференции); 

4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика/методики, използвани за определяне на размера им; 

5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 
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Глава втора 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ І 

Такса за битови отпадъци 

Чл.14. (1)Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа 

или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - 

сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. 

(2)  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 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. 

(3)   (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) Границите на 

районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се 

определя със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната 

година. 

 

Чл.15. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 

2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 

3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 

4. (Нова, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) за имот – държавна или 

общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за 

управление. 

 

Чл.16. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

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

2. (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) събиране, 

включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови отпадъци; 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. 

(2) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на 

таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 

декември на предходната година. 

 

Чл.17  (1) За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на фирми, за 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, размерът на таксата се 

определя пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота. 

(2) За нежилищни имоти на граждани таксата за битови отпадъци се определя  пропорционално 

(в промил) върху данъчната оценка на имота. 
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 (3) За нежилищни имоти на предприятията, размерът на таксата битови отпадъци  се определя 

пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 

Приложение 2 от ЗМДТ. 

 

Чл.18.(1) (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) Таксата се 

заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е 

дължима. 

(2) (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) На предплатилите до 

30 април  за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 

Чл.19.(1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ 

месеца на придобиване на имота. 

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се 

дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по 

чл.16. 

(5) (Нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) Не се събира такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване,  ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация 

по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по 

местонахождението на имота. При започване ползване на имотите през годината  собствениците и/или 

ползвателите подават декларация по образец за настъпилата промяна до края на месеца, в който е 

започнало ползването. От месеца следващ месеца на промяната собствениците и/или ползвателите 

заплащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. 

(6) (Нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) При промяна в 

собствеността или правото на ползване за имотите  по предходната алинея през текущата година, 

новият собственик и/или позвател подава декларация по чл.19, ал.5 от наредбата в сроковете по чл.14, 

ал.1 от ЗМДТ.  

(7) (Нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец, изменена, Решение 

№167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 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, заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с 

пряката им богослужебна дейност. 

(8) Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) В течение на годината 

Общинска администрация Правец извършва проверки за обстоятелствата декларирани по ал.5. 

Проверката може да се базира и на информация за ползвани в недвижимия имот през текущата година 

услуги на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „Водоснабдяване и канализация” АД и други източници.  

(9) (Предишна ал.8, нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец, изменена, 

Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) При констатиране на декларирано невярно 

обстоятелство собственикът и/или ползвателят заплаща годишния размер на таксата за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци. 

(10) (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, Отменена, Решение 

№149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец )  

 

Чл.20 Не се допускат изменения в приетите от общински съвет начин на определяне и размер на 

таксата за битови отпадъци през течение на годината. 

 



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
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РАЗДЕЛ ІІ 

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

друго предназначение 

Чл.21 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху 

които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго 

предназначение, които са общинска собственост. 

(2) (Изменена и допълнена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Таксата 

се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата, в зависимост от зоната, която се 

намират терените, посочени в ал.1, на каса в Община Правец или по банков път. 

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет. 

(4) Таксите се определят, както следва: 

а) за ползване на пазари за търговия със селскостопанска продукция: 

• за град Правец: 

- на ден    -   1.00 лв./м2 

- на месец    -  15.00 лв./м2 

• за селата: 

- на ден          -    0.70 лв. /м2   

- на месец     -   10.00 лв. /м2   

б) за продажба от кола, впрегната с добитък  – 2.00 лв. на ден; 

в) за продажба с лек автомобил    – 5.00 лв. на ден; 

г) за продажба с товарен автомобил или ремарке – 7.00 лв. на ден; 

д) за продажба на промишлени стоки размерът на таксата е 2 пъти по-висок от таксите по букви 

“а”, “б”, “в” и “г”. 

е) за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение за 

амбулантна търговия, включително за разполагане на маси, столове и витрини: 

 за град Правец:   І зона:  на ден – 1.00 лв./м2;  на месец – 12.00 лв./м2; 

 ІІ зона: на ден – 0.60 лв./м2;  на месец – 10.00 лв./м2; 

ІІІ зона: на ден – 0.40 лв./м2;  на месец –   8.00 лв./м2; 

   за селата: на ден – 0.30 лв./м2;  на месец –   6.00 лв./м2; 

    

ж) за поставяне пред търговски обект на маси и столове за търговия на открито на кв.м: 

   за град Правец: І зона:  на месец –   5.00 лв./м2; 

   ІІ зона: на месец –   3.00 лв./м2;  

 ІІІ зона: на месец –   2.00 лв./м2; 

 за селата: на месец –   2.00 лв./м2; 

 

з) (Изменена, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) за ползване на места, 

върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки – на ден 3.00 лв./м2 . 

 

и) (Изменена, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) за ползване на места, 

върху които са организирани панорами, циркови площадки, стрелбища, моторни люлки и други – на 

ден 1.00 лв./м2. 

           

й)(Изменена и допълнена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) за 

ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение за разполагане на 

строителни материали и дърва за огрев и други: 

                                                                                                                  на месец 1.00лв./ кв.м. 

 



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
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(5) Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) При използване на 

терени за срок над 1 месец се издава разрешение. Срокът на издаденото разрешение е до края на 

текущата календарна година. 

 
(6) Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Таксата по чл.21, ал.5 

се плаща до 5-то число на месеца, за който се дължи, като: 

а) Първата месечна такса се заплаща при издаване на разрешението; 

б) При ползване на терен до два месеца включително, цялата такса се заплаща при издаване на 

разрешението; 

 

(7) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от 

прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 

 

(8) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея 

 

(9) За инвалиди с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност размерът на таксата се намалява 

с 50% от размера на таксата по чл. 21, ал. 4. 

 

(10) За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както следва:  

1. Производител на селскостопанска продукция – 70 % от размера на таксата по чл.21, ал.4; 

2. Производител - пенсионер на селскостопанска продукция ползва отстъпка в размер на 

50% от размера на таксата по чл.21, ал.4; 

3. Производител на друга продукция - 50% от размера на таксата по чл.21, ал.4; 

 

(11) (Нова, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец, изменена, Решение 

№167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Общината отнема издаденото разрешение по ал.5: 

1. когато теренът не се използва по предназначение; 

2. когато не се използва от лицето, на което е предоставено; 

3. при неспазване на посочените в него място и площ;  

4. при неплащане на месечната такса в продължение на един месец; 

5. когато обществени нужди налагат това. 

 

Чл.22. Таксата се събира от  звено “Местни данъци и такси” в ОбА-Правец. 

 

Раздел III 

Такси за за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални 

услуги – по ЗМДТ 

 

Чл.23. (1) (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За ползване 

на целодневни детски  градини се събират такси за издръжка на дейности, които не се финансират от 

държавния бюджет в следните размери:   

1. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) за целодневна 

организация на обучение  в град Правец –       70,00 лева. 

2. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) за целодневна 

организация на обучение  в селата –        60,00 лева.  



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
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3.  (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) . за деца, навършили 

петгодишна възраст при целодневна организация на обучение стойността на определеният от 

ОбС  храноден. 

(2) (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Родителите или 

настойниците заплащат такси, в размер на: 

1. По ал.1, т.1 - 42.00 лева /което съставлява 60% от таксата по ал.1, т.1.  

2. По ал.1, т.2 - 36.00 лева /което съставлява 60% от таксата по ал.1, т.2. 

3. По ал.1, т.3 - 80% от таксата по ал.1, т.3. 

(3) (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Община Правец покрива 

от общинския бюджет част от таксите, както следва:  

1. По ал.1, т.1 - 28.00 лева /което съставлява 40% от таксата по ал.1, т.1.  

2. По ал.1, т.2 - 24.00 лева /което съставлява 40% от таксата по ал.1, т.2. 

2. По ал.1, т.3 - 20%  от таксата по ал.1, т.3  

(4) (Предишна ал. 2, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За ползване на 

детски заведения от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на 

прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна такса за периода от 01.06. до 

31.08. в размер, определен по ал.1, при условията без ползване на преференциите по ал.7, ал.8 и ал.9 от 

Наредбата.   

 (5) (Предишна ал. 3, Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  
Таксите не се дължат по време на годишен ремонт, аварии, карантини или други обективни причини , 

както и при отсъствие на децата за времето, през което те отсъстват, при условие, че родителите 

предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.  

 (6) (Предишна ал. 4, Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  

Когато поради преустановяване дейността на детско заведение, дете, записано в него, посещава друго 

детско заведение на територията на общината, родителите или настойниците дължат такса по чл.23 (1) в 

приемащото детско заведение. 

(7) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 

заведения в общината, таксата по ал.1 за второто и за всяко следващо дете се заплаща с 50 % намаление 

(8) Не се заплаща такса по ал.1, за децата, с родител с 50 и над 50 на сто загубена 

работостособност, пълни сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, 

децата на загинали в изпълнение на служебен дълг. 

(9) Не се заплаща такса по ал.1, за децата, чиито родители са редовни студенти, а в случай, че 

единят родител е редовен студент, се заплаща такса с размер 50 % от размера на  таксата по ал.1. 

(10) За ползване на преференциите по ал.7, ал.8 и ал.9 от Наредбата, родителите или 

настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи 

преференцията. Директорът издава заповед регламентираща преференциите, копие от която изпраща в 

ОбА-Правец. 

(11) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от 

началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията. 

(12) (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Община Правец не 

покрива таксите по ал.3, а пълният размер на таксите по ал.1 се заплаща от родители/настойници, в 

случаите когато някой от родителите/настойниците има просрочени задължения към Община Правец и 

няма действащо сключено споразумение за разсрочено плащане на тези задължения. Просрочените 

задължения се удостоверяват служебно към 1- ви февруари и 1-ви септември на съответната година. 

При изплащане от родителите/настойниците на просрочените задължения, или при сключване на 

споразумение за разсрочено плащане на задълженията, плащанията на Община Правец по ал.3 се 

възстановяват от следващия събитието месец. 

(13) (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) При неплащане на две 

месечни такси от родители/настойници децата се отписват от детските градини. 



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
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Чл.24. (1) За ползване услугите на детска млечна кухня родителите или настойниците 

заплащат: 

1. Задължителна постоянна месечна такса – 5,00 /пет/ лева 

2. Стойността на храната за деня по калкулация. 

(2) Не се заплаща такса по ал.1 т.1 от родители/настойници с 50 и над 50 на сто загубена 

работоспособност; 

 

Чл.25.(1) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  Учениците, 

които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 30.00 лв. 

 (2) (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) Таксата по ал.1 не се 

заплаща от ученици пълни сираци, инвалиди, деца от социално слаби семейства с месечен доход на 

член от семейството до 50 на сто от минималната работна заплата, и от лица ползващи социални услуги 

от институционален и резидентен тип, на територията на Община Правец. 

(3) Деца от социално слаби семейства с месечен доход от 50 до 65 на сто от минималната работна 

заплата на член от семейството заплаща таксата по ал.1 с 50 на сто намаление. 

(4) Когато децата настанени в общежитието са повече от две от едно семейство, таксата се 

заплаща в размер на 50 на сто намаление за първото и в размер на 75 на сто намаление за второто и 

всяко следващо дете.  

(5) (Допълнена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Ученици, 

извършили ремонти на стойност над 200.00 лв. на помещенията, в които са настанени се освобождават 

от заплащането на таксата по ал.1 за учебната година. Преференцията се ползва след представяне в ОбА 

на документи за извършените ремонтни дейности. 

(6) За ползване на преференциите по ал.2, ал.3 и ал.4, родителите или настойниците подават 

декларация, придружена с документи, доказващи правото на преференция . 

(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от 

началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията. 

(8) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За ползване на 

общежитие от външни лица, същите заплащат такса в размер на 15.00 лв. дневно. 

Чл.26. (Отменен, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец)  

 

Чл.27.(1) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Лицата, 

ползващи социални услуги  на територията на община Правец, заплащат месечна такса в съответствие с 

ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, утвърдена с ПМС 

№ 91 от 21.04.2003 г.  

(2) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Дължимата такса се 

заплаща от личните доходи и влогове на лицето. 

 

Чл.28.(1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат 

месечна такса, съответстваща на реалната им издръжка. 

(2) (Изменена, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) Реалната издръжка на 

едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна, постелен 

инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за 

електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се 

намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. 

(3) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Дължимата такса се 

заплаща от личните доходи и влогове на лицето. 

 

 Чл.29 (Отменен, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец)  
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Чл.30. За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в 

размер на 20 лв. 

 

Чл.31. (Изменен, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Таксите по този 

раздел се начисляват и събират от определени длъжностни лица в съответните заведения и се внасят в 

общинския бюджет. 

 

Чл. 32.(1) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  Таксите за 

социални услуги се внасят по бюджетната сметка на Министерството на труда и социалната политика 

до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

 

Раздел IV 

Такси за технически услуги 

Чл.33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат 

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 

благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

 

Чл.34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

 

Чл.35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

 

Чл.36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 

1. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Издаване на 

скици с формат: 

1.1. Издаване на скици на недвижим имот от действащ план: 

   - за физически лица                      12.00 лв. 

   - за юридически лица           23.00 лв. 

1.2. Издаване на скици за недвижим имот от архивен план: 

   - за физически лица                     12.00 лв. 

   - за юридически лица            23.00 лв. 

1.3. Издаване на комбинирана скица от действащ и архивен план: 

   - за физически лица                   20.00 лв. 

   - за юридически лица               39.00 лв. 

1.4. Издаване на скици на недвижим имот от действащ план с изчертан 

       подземен кадастър: 

   - за физически лица                   15.00 лв. 

   - за юридически лица           32.00 лв. 

1.5. Издаване на скици на недвижим имот от застроителен план: 

   - за физически лица                    10.00 лв. 

   -  за юридически лица           30.00 лв. 

1.6. Издаване на скици за повече от един недвижим имот от действащ 

       план: 

- за физически лица:                 12.00 лв. + 3.00 лв. 

                 за всеки следващ имот 

- за юридически лица                   24.00 лв. + 5.00 лв. 

                за всеки следващ имот 
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1.7. Издаване на скици за линейни  обекти:                                12.00лв. 

1.8. (Отменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 

1.9. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 шест месеца:       6.00 лв. 

Издадените от община Правец могат да се презаверяват еднократно. 

2. Издаване на визи за проектиране от главен архитект: 

- за физически лица                    20.00 лв. 

- за юридически лица          42.00 лв. 

3. За издаване на предписания и разрешения за изработване на ПУП:    85.00 лв. 

4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно 

устройство: 

4.1. (Отменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)   

4.2. Удостоверение за описание на сгради                 25.00 лв. 

4.3. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Удостоверение 

за търпимост на жилищни и вилни сгради и  допълващо застрояване                                       50.00 лв. 

4.3а. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Удостоверение за 

търпимост на търговски, обществени и производствени сгради:                                                    1.00 лв.  /  

                                                                                                      кв.м , но не повече от 1300.00 лв 

4.4. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)   Комбинирано 

удостоверение от т.4.2. и  т.4.3. и удостоверение , че не може да се издаде скица:                   80.00 лв. 

5. Удостоверения по чл. 13, ал. 5 от ППЗСПЗЗ        40.00 лв. 

6. За преснимане и заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 

документация към тях:   

 за един лист - формат А4           2.00 лв. 

 за един лист - формат А3            5.00 лв. 

 за един лист с по-голям формат             7.00 лв. 

7. Попълване приложения на данъчни декларации         3.00 лв. 

8. (Изменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) За разглеждане в 

ОЕСУТ, приемателни комисии и процедиране на помощни планове, планове на новообразуваните 

имоти, ПУП – ПР, ПЗ, ПРЗ, ПУР,  РУП и др. и техните изменения: 

8.1. до три поземлени имоти (УПИ, ПИ)        100.00лв.  

8.2. над три поземлени имоти (УПИ, ПИ)         160.00 лв. 

8.3. (Нова, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) за помощни планове по 

чл.13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ               30.00 лв.  

8.4. (Нова, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) за помощни планове и 

планове на новообразуваните имоти по &4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ     30.00 лв. 

       9. (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  За разглеждане 

на инвестиционни проекти в ОЕСУТ, включително по чл.154 от ЗУТ и възстановяване на строителни 

книжа: 

9.1. за жилищни, вилни сгради с РЗП до 300 кв. м.              200.00 лв.         

9.2. за жилищни, вилни сгради с РЗП над 300 кв. м.             350.00 лв.        

9.3. за търговски, обществени и производствени сгради           500.00 лв.        

9.4. сгради на допълващо застрояване (с изключение на търговски,  

обслужващи и производствени с ЗП над 80 кв. м. )           100.00 лв. 

9.5. елементи на техн. инфраструктура и съоръженията им:         300.00 лв. 

10. За одобряване на инвестиционни   проекти за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях: 

10.1. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 

   за жилищни и вилни сгради:              4.00 лв./кв.м, 

                                                    но  не по-малко от 220.00лв. 
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10.2. (Отменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)    

10.3. за търговски, обществени и производствни сгради                        7.00 лв./кв.м., 

                        но не по-малко от 600.00 лв. 

10.3а.   (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)                          за 

производствени сгради на регистрирани земеделски производители с РЗП до 300 кв.м:      5.50 лв. /кв.м. 

10.3б. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  за производствени 

сгради на регистрирани земеделски производители с РЗП над 300 кв.м:                           по реда на т.10.3. 

 

10.4. за сгради на допълващо застрояване                         3.00 лв./кв. м., 

                             но не по-малко от 120.00лв. 

10.5. за елементи на техн. инфраструктура и съоръженията им:                              2.00 лв./м., 

                            но не по-малко от 120.00 лв. 

10.6. за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане:             2.00лв./кв.м. 

                        от РЗП, но не по-малко от 90.00лв. 

10.7. за одобряване на идеен проект на строежи, въз основа на които не се издава разрешение 

         за строеж  50% от стойността,  за одобряване на проектите по т. 10, според видовете строежи 

10.8. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  По чл. 154 ЗУТ за 

сгради от т.10.1 до т.10.4                                     1 лв. на кв.м. от РЗП,  

                                                                                                                  но не по-малко от 150 лв. 

10.9. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)     По чл.154 ЗУТ за 

елементи на техн. инфраструктура                       по 2 лв. на л.м за 

                                                                              изменения участък, но не по-малко от 150 лв. 

10.10.(Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, Изменена, 

Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За одобряване на проекти по чл.154 от 

ЗУТ:                                                                           50 % от таксата за одобряване на съответния строеж 

10.10а. (Нова,Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) за издаване на 

заповед към разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ:       50 % от съответната такса към издаване   на 

                                                                                                                       разрешение за строеж. 

10.11.(Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, Изменена, 

Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) По чл. 145, ал.5 от ЗУТ за одобряване на 

възстановени строителни книжа:                                                                                50 % от таксите по т.10 

10.12.(Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, 

Отменена,Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  
11. За издаване на разрешения за строеж: 

11.1. за жилищни и вилни сгради                2.50 лв./кв. м., 

                      но не по-малко от 200 лв. 

11.2. за търговски, обществени и производствени сгради                    3.50 лв./кв.м., 

             но не по-малко от 300.00 лв. 

11.3. за сгради на допълващо застрояване                          2.50 лв./кв. м., 

                 но не по-малко от 100.00 лв. 

11.4. за елементи на техн. инфраструктура и съоръженията им:                    100.00 лв. 

11.5. за преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане:                         2.50лв./кв.м. 

              от РЗП, но не по-малко от 100.00 лв. 

11.6. за строежи по чл. 147, ал. 1 (без одобряване на инвестиционен проект):            100.00 лв. 

11.7. за огради                0,50 лв./ л.м., но не по-малко от 50.00 лв. 

11.8. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) По възстановени 

строителни книжа                             50 % от таксите по т.11 



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
 

 

14 

11.9. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, Допълнена, 

Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец ) Презаверка на разрешение за строеж /чл. 

153 ал. 4 и ал.8 ЗУТ/:                                                                                                50 % от таксите по т.11 

12.  За издаване на акт за узаконяване:                      Стойността на разрешението за строеж 

13. За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи: 

13.1. За строежи от четвърта категория:     

13.1.1. Сградни отклонения на инженерната мрежа: 

 - за физически лица                                          150.00 лв. 

- за юридически лица                      700.00 лв. 

13.1.2. Жилищни сгради със средноетажно застрояване РЗП до 500 кв. м.:     1 000.00 лв. 

13.1.3. Жилищни сгради със средноетажно застрояване РЗП над 500 кв. м.:            1 300.00 лв.  

13.1.4. Сгради и съоръжения за обществено обслужване от 1000 до 5000 кв.м.  

или от 100 до 200 посетители            1 500.00 лв. 

13.1.5. Производствени сгради: 

   -  РЗП до 500 кв. м.                                          1 000.00 лв. 

 -  РЗП над 500 кв. м. (или с 50-100 раб. места)                                2 000.00 лв. 

13.1.6. Паркове, градини и зелени площи до 1 ха.        500.00 лв. 

13.2. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 

предназначението на строежи от четвърта категория:                           80% от таксите по  

                    т. 13.1. според видовете строежи 

13.3. За строежи от пета категория: 

13.3.1. Сградни отклонения на инженерната мрежа:  

 - за физически лица                  100.00 лв. 

 - за юридически лица                  100.00 лв. 

13.3.2. Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване РЗП до 300 кв. м.:       320.00 лв.  

13.3.3. Жилищни и вилни сгради РЗП над 300 кв. м.:         720.00 лв.  

13.3.4. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Сгради и 

съоръжения   за обществено обслужване (образование, социални грижи, култура и религия, 

амбулатории за първична медицинска помощ, сгради и съоръжения за спорт):             300 лв.   

13.3.5. (Допълнена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Сгради и 

съоръжения за обществено обслужване (административни услуги, търговия, дрогерии, 

селскостопански и ветеринарни аптеки, обществено хранене, хотели, развлечения и други) 

извън посочените в т.13.3.4:                                             800.00 лв. 

13.3.6. Производствени сгради (до 50 раб. места)                                 800.00 лв.  

13.4. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежи 

от пета  категория:                                   80% от таксите по т. 13.3. според видовете строежи 

 

14. За обжалване на административни актове (Заповеди на Кмета на общината) и подготовка 

на пълна административна преписка до АССО:                                                                  безплатно  

15. (Отменена, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец)  

16. За нанасяне на настъпили промени в кадастрален план и в подробен устройствен план:

                                                                        безплатно 

17. За нанасяне на настъпили промени в разписен лист и в регистъра на недвижими имоти:  

                                                                                                                                                                безплатно 

18. За изходни данни за даване на линия и ниво на сгради и огради:                    50.00 лв. 

19. За изходни данни за изработване на проекти:                        60.00 лв. 

20. За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР:                      20.00 лв.  

21. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) Заверяване на 

екзекутиви:                                              80.00 лв. 
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22. Регистриране на технически паспорт                    10.00 

лв. 

23. (Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Регистриране на 

протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво:                                                             50.00 лв. 

23а. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Одобряване на план 

за управление на строителни отпадъци (ПУСО), когато се изисква по закон:             50.00 лв. 

23б. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  Одобряване на план 

за безопасност и здраве (ПБЗ):                                                                                   50.00 лв. 

 

24.Удостоверение за административен адрес                  10.00 лв. 

25. (Отменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет - Правец) 

26. (Отменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)   

27. (Нова, Решение № 181/03.07.2015 г. на Общински съвет - Правец) За разглеждане на 

документи за поставяне на рекламни съоръжения се определят следните такси: 

27.1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения с временен 

характер                                                                                                                        20.00 лв./брой 

27.2. За разглеждане на документи за поставяне на надписи и информационно указателни 

табели                                                                                                                            30.00 лв./брой 

27.3. За разглеждане на документи за поставяне на други рекламни елементи    40.00 лв./брой 

28. (Нова, Решение № 181/03.07.2015 г. на Общински съвет - Правец) За издаване на 

разрешение за поставяне на РИЕ се определят следните такси: 

28.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот: 

28.1.1 За РИЕ до 4.0 кв. м. (табели, надписи и др.) и тези с временен характер (транспаранти 

и др.)                                                                                                                     30 лв., еднократно  

      за срока на договора 

28.1.2 За РИЕ над 4.0 кв. м. (билборд, сити лайт, тотеми и др.)                60 лв., еднократно     

                                                                                                                       за срока на договора 

28.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот се определя такса, както 

следва: 

28.2.1. За РИЕ до 4.0 кв. м                                                                                                    20.00 лв. 

28.2.2. За РИЕ над 4.0 кв. м                                                                                           50.00 лв.

                                                            

Раздел V 

Такси за административни услуги 

Чл. 37. (1)За извършени услуги по гражданска регистрация се заплащат следните такси: 

1. за издаване на удостоверение за наследници                             6.00 лв. 

                                                                                        + за всяка следваща страница     1.00 лв. 

2. за издаване на удостоверение за семейно положение                                     4.00 лв. 

3. за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца                         4.00 лв. 

4. за издаване на удостоверение за съпруга/а и родствени връзки             6.00 лв. 

5. за издаване на удостоверение за родените от майката деца             4.00 лв. 

6. за издаване на удостоверение за правно ограничение                                    4.00 лв. 

7. за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена                4.00 лв. 

8. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението                        4.00 лв. 

9. за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин 

в чужбина                     4.00 лв. 
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10.за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

 документ за сключване на граждански брак в Република България                       4.00 лв. 

11.за издаване на удостоверение за постоянен адрес                  4.00 лв. 

12. за издаване на удостоверение за настоящ адрес                4.00 лв.  

13. за издаване на удостоверение за  промени на постоянен адрес            4.00 лв. 

14.за издаване на удостоверение за  промени на настоящ адрес                                        4.00 лв. 

15.дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак,  

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт                      4.00 лв. 

16.заверка на документи по гражданско състояние за чужбина           10.00 лв. 

17. за всички други видове удостоверения по искане на граждани                         4.00 лв. 

18.за преписи и заверени копия от документи                                       2.00 лв./за страница         

19. за водене на кореспонденция с институции по искане на граждани               6.00 лв.

                                   + дължимата такса на другата институция 

20. (отм., Решение №157/14.02.2019 г. на АССО)  

       21. окомплектоване на преписка за признаване на развод от чужбина          10.00 лв. 

 

(2) (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Община Правец 

предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица: 

т.1 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. 

т.2 Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Правец в Центъра за 

административно обслужване и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители 

на всяка отделна услуга. 

 

(3) (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 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. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, 

съставени в чужбина; 

5. Промяна в актовете за гражданско състояние; 

6. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние; 

7. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи; 

8. Припознаване на дете; 

9. Възстановяване или промяна на име; 

10. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско 

гражданство; 

11. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции; 

12. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, учредено по реда на чл. 

155 от СК и по право – по чл. 173 от СК; 

13. Издаване на удостоверение за приемно семейство. 

(4) (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Административни услуги, 

които се извършват в момента на поискването и не подлежат на таксуване: 

1. Попълване искане за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. 

(5) (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Издаване на справки по 

искане на частни съдебни изпълнители – таксата и срокът за изпълнение се определя, съгласно таксите 

и сроковете за изпълнение на съответните услуги по ал.1. 
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Чл.38. (Изменена, Решение № 93/12.04.2018 г. на Общински съвет-Правец) По производства за 

продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща административна 

такса в размер на                                 300 лв. 

1. (Отменена, Решение №93/12.04.2018 г. на Общински съвет-Правец) 

2. (Отменена, Решение №93/12.04.2018 г. на Общински съвет-Правец) 

 

Чл.39. (1) Такса за издаване на разрешително за водовземане на води, включително язовири и 

микроязовири – публична общинска собственост  

                  250.00 лв. 

   (2) Такса за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска 

собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите                 250.00 лв. 

   (3)Такса за продължаване срока на издадено разрешително за водоползване/водовземане 

от воден обект                                     100.00 лв. 

   (4) Такса за изменение и/или допълнение на разрешително за водоползване/водовземане 

от воден обект –                         130.00 лв. 

 

Раздел VІ 

Такси за гробни места 

 

Чл.40.(1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: 

1. до 15 години: 

за І зона  - 10.00 лв. 

за ІІ зона -    8.00 лв. 

за ІІІ зона -    5.00 лв. 

2. за вечни времена: 

за І зона -  50.00 лв 

за ІІ зона -  40.00 лв. 

за ІІІ зона -  25.00 лв. 

3. за ползване на семейни гробни места: 

- за 10 години и за всеки следващи 10 години: 

за І зона -   20.00 лв. 

за ІІ зона -   15.00 лв. 

за ІІІ зона -   12.00 лв. 

- за вечни времена: 

за І зона - 100.00 лв. 

за ІІ зона -   75.00 лв. 

за ІІІ зона -   60.00 лв. 

4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място. 

 (2) (Изменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) За урнов гроб се 

заплащат таксите по ал.1 , т.т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто. 

 

Чл.41. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи гробищните 

паркове. 
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Раздел VІІ 

Такси за използване на водопроводни мрежи и съоръжения, 

невключени в капитала на “ВиК”ЕООД 

Чл.42.(1) За използване на водопроводни мрежи и съоръжения на територията на населените 

места в Община Правец, невключени в капитала на “ВиК”ООД-гр.София се заплаща годишна такса в 

размер на 30,00 лв. за един водоснабден имот в случай, че се заплати до 31.03. на текущата година. След 

тази дата се заплаща годишна такса от 50,00 лв. за имот. 

(2) Таксата за нови абонати, включени във водопроводната мрежа през текущата година се 

дължи в размер на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, 

включително за месеца на включването. 

Раздел VІІІ 

Такса за водовземане от воден обект – публична общинска собственост 

(Нов, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец)  

 

Чл.42а. (Нов, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) Таксата за 

водовземане  от воден обект – публична общинска собственост, се определят съгласно Тарифа за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на воден обект, обн.ДВ, бр.50 от 

01.07.2011г. 

Чл.42б. (Нов, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) (1) Таксата за 

водовземане е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година. 

          (2) В случай, че таксата по ал.1 се внася на няколко вноски през течение на годината , 

титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя 

пред Община Правец справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи 

плащания. 

Чл.42в. (Нов, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец) Таксите се заплащат 

по бюджетна сметка на общината, като в платежният документ задължително се изписва номерът на 

разрешителното и периодът , за който се внася таксата. 

 

Раздел ІX 

Такса за притежаване на куче 

(Нов, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец)  

 

Чл.42г. (Нов, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец)  

(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято 

територия е постоянният му адрес/седалище.                          10,00 лв. 

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета : 

1. кучета на инвалиди; 

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

3. кучета, използвани за опитни цели; 

4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. кастрирани кучета; 

6. (Отменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)   

7. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  кучета, които 

придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден 

обект. 
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Чл.42д. (Нов, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) В тримесечен срок от 

датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му 

адрес/седалище. 

 

Чл.42е. (Нов, Решение №95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) (1) Таксата се заплаща 

ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, 

когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в 

размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за 

месеца на придобиването. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване 

броя на безстопанствените кучета. 

 

Глава трета 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица 

 

Чл.43. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се 

определя цена с тази Наредба. 

 

Чл.44.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината 

по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по 

предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

 а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

 б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за 

материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и 

оборудване; 

 в) разходи за управление и контрол; 

 г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 

влиянието върху околната среда; 

 д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата 

система за отчетност. 

  (2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

  (3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

 (4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 

постъпват в бюджета на общината. 

 

Чл.45 (Отменен, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) .  

 

Чл.46. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право 

от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

 

Чл.47. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на 

общината. 

 

Чл.48. (Отменен, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)   
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Чл.49. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от 

платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва. 

Чл.50. Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях: 

1. изготвяне на УП-2 и Образец 30                          6.00 лв. 

  2.   регистрация на кучета                                     10.00 лв. 

3.  (Отменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец)                 

4. (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

Ползване на зали общинска собственост за 1 час             25.00 лв. 

5. (Изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Ползване  

на дневни центрове за възрасни хора и хора с увреждания и клубове за 1 час   

/в извънработно време/                      25.00 лв. 

6. ( Предишна т.5, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Ритуал за сключване на граждански брак: 

                     6.1. В ритуална зала                            50.00 лв. 

6.2. Изнесен ритуал                                                 200.00 лв. 

7. (Предишна т.6, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, 

Изменена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец)  

За издаване на разрешение за извършване на  таксиметров превоз на автомобил         25.00 лв.  

8. Предишна т.7, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Разрешение за отсичане на дървета в поземлени имоти: 

• за орехови дървета за 1 бр.                                7.00 лв 

• други дървета за 1 бр.                      3.00 лв. 

9.  (Предишна т.8, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Такса за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина добита  

извън горския фонд                        2.00  лв. 

10. (Предишна т.9, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Такса за измерване, маркиране и сортиментиране на дървесина извън горския  

фонд /едра, средна, дребна и дърва                            1.00 лв./за бр. 

11. (Предишна т.10, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Такса за регистрация на ППС с животинска тяга             20.00 лв. 

12. (Предишна т.11, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи, актове, заповеди и  

договори,  включително на Общинския съвет на Община Правец       първа страница 3.00  лв.

                      всяка следваща страница 1.00 лв. 

13. (Предишна т.12, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на заверен препис – извлечение от решения,протоколи, актове, заповеди, договори, 

отнасящи се до собствеността върху даден имот        за първа страница                    3.00  лв.  

               за всяка следваща                    1.00  лв. 

14. (Предишна т.13, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно,  

учебно и детско заведение                 10.00 лв. 

  15. (Предишна т.14, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

 За издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди на едно транспортно 

средство за една година: 

а)  за леко и лекотоварни транспортни средства                      50.00 лв. 

б)  тежкотранспортни товарни средства                                          100.00 лв. 
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16. (Предишна т.15, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

За ползване на таксиметрови местостоянки на територията на община Правец 

 - месечно на МПС                             5.00 лв. 

17. (Предишна т.16, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За заверка на дневници   (регистри)  за покупко-продажба на  черни  и цветни метали    20.00 лв. 

18. (Предишна т.17, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

За издаване на удостоверение или служебна бележка от общ характер              5.00 лв. 

19.(Предишна т.18, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За окомплектована преписка по иск                 20.00лв.  

20. (Предишна т.19, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка за един имот          30.00 лв.                                 

21. (Предишна т.20, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост 

за един  имот                                  15.00 лв. 

22. (Предишна т.21, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За картотекиране за общинско жилище:       

а) молба-декларация за картотекиране за общинско жилище                                      5.00 лв.  

б) молба-декларация за закупуване на общинско жилище                                  безплатно 

23. (Предишна т.22, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост,  

съставен до 1996 год. за един имот               15.00 лв. 

24. (Предишна т.23, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за  

възстановяване на собствеността за един имот                     15.00 лв. 

25. (Предишна т.24, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на  

имотите - общинска собственост за един имот                    10.00 лв.  

26.(Предишна т.25, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) 

Искане за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост                    безплатно 

27. (Предишна т.26, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За ползване на помещения в учебни и детски заведения се дава право на директорите съвместно 

с педагогическите съвети и след утвърждаването им от кмета на общината сами да определят 

размера на таксите. 

28. (Предишна т.27, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  

За посещение в Исторически музей – гр.Правец: 

а) за граждани  и организирани  групи                                 2,00 лв. 

б) за ученици, пенсионери и инвалиди                             1.00 лв. 

в) за деца до 7-годишна възраст, ученици, учащи на територията на  

Община Правец, пенсионери и инвалиди с постоянен и настоящ адрес  

на територията на Община Правец                    безплатно  

г) за изнасяне на беседа                                          5.00 лв. 

д) комбиниран билет за двете експозиции                                3.00 лв. 

е) обиколка на културно-исторически обекти                                           6.00 лв. 

ж) фото и видеозаснемане                                              5.00 лв. 

з)  наем за ползване на експозиционни зали                 20,00лв. /на час 
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29. (Предишна т.28, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец, 

Допълнена, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За издаване на 

удостоверение за данъчна оценка  по чл. 264, ал.1 от ДОПК и по чл.3 от Приложение №2 от 

ЗМДТ:                                                    3.00 лв. 

 

30. (Предишна т.29, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на удостоверение за декларирани данни                   3.00 лв. 

 

31. (Предишна т.30, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата по чл.41 от ЗМДТ           3.00 лв. 

 

32. (Предишна т.31, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на удостоверение за недължими данъци и такси по ЗМДТ             3.00 лв. 

 

33. (Предишна т.32, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на  

дубликат на документ за платени данъци по ЗМДТ                           3.00 лв. 

33а. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За издаване на 

служебна бележка за платен данък на МПС:                                                                              3.00 лв. 

33б. (Нова, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) За издаване на 

удостоверение за МПС:                                                                                                                 3.00 лв. 

 

34. (Предишна т.33, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

издаване на  

разрешение за удължено работно време                                                         10.00 лв. 

 

35. (Предишна т.34, изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За 

фойерверки, зари и илюминации                50.00 лв. 

 

   36. (Предишна т.35, нова, Решение №58/01.03.2013 г. на Общински съвет - Правец, 

изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец)  за издаване на карта за 

паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания по 

образец       безплатно 

 

37. (Предишна т.36, нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец, 

изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) за заверени копия от декларации 

по ЗМДТ                                      

първа страница - 1.00  лв., всяка следваща страница - 0.50 лв. 

  

38. (Предишна т.37, нова, Решение №340/19.12.2014 г. на Общински съвет – Правец, 

изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Осигуряване на ковчег и 

надгробен кръст за починало лице с последен постоянен адрес на територията на Община Правец  

       безплатно 

  

39. (Предишна т.38, нова, Решение №340/19.12.2014 г. на Общински съвет – Правец, 

изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) При заявяване за ползване на 

катафалка за превоз на покойник с последен постоянен адрес на територията на Община Правец до 

съответния гробищен парк на територията на Община Правец –                                    

        безплатно 
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  40. (Предишна т.39, нова, Решение №340/19.12.2014 г. на Общински съвет – Правец, 

изменена, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Ползване на катафалка, 

собственост на Община Правец за превоз на покойник извън територията на Община Правец          

                                 1.20 лв. 

   

 41. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Издаване на документ за 

извършване на търговска дейност на територията на Община Правец и вписването в регистър 

„Търговски обекти”                                10.00 лв. 

 

  42. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Издаване на документ за 

извършване на търговска дейност на територията на Община Правец и вписването в регистър 

„Търговски обекти” при смяна на предназначението на обекта, промяна на собственика или наемателя 

или промяна на обстоятелствата                               10.00 лв. 

 

  43. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Издаване на дубликат на 

документ за извършване на търговска дейност на територията на Община Правец                          5.00 лв. 

 

44. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) За извършени други 

административни услуги: 

  1. удостоверение за липса на задължения към община Правец                               3.00 лв. 

        2. окомплектоване на преписки по ЗУПГМЖСВ                                                                     20.00 лв. 

        3. предоставяне на информация по искане на съдебен изпълнител                                        20.00 лв. 

        4. за получаване на констативен протокол или друг писмен документ по подадена жалба (таксата 

се плаща в момента на подаване на жалбата)                                                          30.00 лв. 

      5. (Изменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) Продажба на тръжна или 

конкурсна документация за процедури по ЗОС                                                                  70.00 лв. 

        6. (Изменена, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец) Пазарна оценка, 

извършена от независим лицензиран оценител за продажбата на общински имот                        150.00 лв. 

7. Оценки, изготвени от комисия, назначена от кмета на общината във връзка с приложението на 

чл.192, чл.193 и чл.210 по ЗУТ                                                          50.00 лв.  

8. (Нова, Решение №301/14.12.2013 г. на Общински съвет – Правец; Изменена, Решение 

№95/27.03.2015 г. на Общински съвет – Правец) Продажба на документация за процедури по 

ЗОП                                                                                безплатно 

9. (Нова, Решение №215/29.09.2017 г. на Общински съвет – Правец) За издаване на Разрешение 

за разкопаване, съгласно наредбата за реда и условията при извършване на строителни и монтажни 

работи, на елементите от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с 

разкопаване на общински терени                                                                                                          50.00 лв. 

45. (Нова, Решение №167/29.07.2016 г. на Общински съвет – Правец) Такса за ползване на 

Автогара – Правец за влизане/излизане на автобуси за 1 курс: 

45.1. за автобусни линии по Общинската транспортна схема                             0.30 лв.  

45.2. за автобусни линии по Областна транспортна схема                          0.60 лв. 

45.3. за автобусни линии по Републиканска транспортна схема                                              1.00 лв. 
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Чл.51 Лицата, които не са потребители на Дневен център за възрастни хора с увреждания 

заплащат такси за рехабилитационни процедури, както следва: 

1. За лица, жители на община Правец: 

– лечебна физкултура -   2.00 лева; 

– терапевтични процедури -  2.00 лева; 

– частичен масаж  –                                3.00 лева; 

– цялостен масаж –                                10.00 лева. 

2. За лица, които не са жители на община Правец: 

- лечебна физкултура –                          5.00 лева; 

- терапевтични процедури –                   3.00 лева; 

– частичен масаж –                                 5.00 лева; 

– цялостен масаж –                                15.00 лева. 

 

Чл.52 При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, 

включително  случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса 

в размер, равен на размера на държавната такса, определена в тарифа, утвърдена от Министерския съвет 

по чл. 30, ал. 1 от същия закон. 

(2) Такса по предходната алинея не се заплаща за стоителство, извършено при условията на чл. 4, 

ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи; за засаждане на горски дървесни 

видове; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен 

и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите 

граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от същия закон, 

както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по 

приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението на земеделска земя 

от общинския оземлен фонд за изграждане на обекти - публична общинска собственост. 

 (3) Таксата се заплаща  от инвеститора на обекта или лицето, което има право да строи в 

земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително решение по чл. 24, 

ал. 2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. 

(4) Размерът на таксата по ал. 1 от настоящия член за всеки конкретен обект се определя от 

комисия, назначена от кмета на общината и се отразява в оценителен протокол. Протоколът на 

комисията, утвърден от кмета на общината, се връчва на инвеститора на обекта или на лицето, което 

има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, по реда на АПК. 

(5) Таксата се заплаща еднократно в едномесечен срок от връчване на оценителния протокол по 

предходната алинея, но не по-късно от три месеца от съобщаването на решението по чл. 24, ал. 2 от 

ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя. Решението губи правно действие, когато 

таксата не е заплатена в тримесечния срок.” 

 

Глава четвърта 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.53. (Отменен, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 

 

Чл.54. (Отменен, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 

 

Чл.55. (Отменен, Решение №149/30.06.2017 г. на Общински съвет – Правец) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§1. По смисъла на тази Наредба: 

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може 

да бъде определен. 

2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по 

смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на: 

а)добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с 

определена чужда помощ; 

б)сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като 

възнаграждение в трудовотерапевтичен процес; 

в)помощите, определени с акт на Министерския съвет; 

г)даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за 

социални грижи и формите за социално обслужване; 

д)еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския 

съвет. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Наредбата е приета с Решение № 400/12.10.2012 г. и отменя Наредба №15 на Общински съвет 

– Правец за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Правец (приета с решение №34/28.02.2008 г., изменена с решения №125/12.09.2008 г., №8/29.01.2009 г., 

№69/15.05.2009 г. , №131/16.12.2009 г. на Общинския съвет на Община Правец и Решение на ВАС на РБ 

№14112/23.11.2009 г, изменена и допълнена с решения № 62/ 31.03.2010 г.,  №87/25.06.2010 г.,  

№9/28.01.2011 г.,  №19/18.02.2011 г. на Общинския съвет на Община Правец и Решение № 

889/23.11.2011 г. на Административен съд София област, изменена и допълнена с Решение № 

240/01.06.2012 г. на Общинския съвет на Община Правец) 

§2. Наредбата влиза в сила 3 дни след приемането и  публикуването й по приетия от Общинския 

съвет ред.  

§3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по 

реда на тази Наредба, с оглед размер и срок. 

§4. Размерът на таксата за битови отпадъци по Глава Втора, Раздел І, се определя с решение на 

общинския съвет. 

§5. Други такси, определени със закон, се събират от общинската администрация на база на 

тарифи, определени от Министерския съвет. 

§6. (Отменен, Решение № 58/01.03.2013 г.на Общински съвет-Правец)   

§7. (Отменен, Решение № 58/01.03.2013 г. на Общински съвет-Правец)  

§9. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на 

общината или определени от него лица. 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.36. /451/ от 01.11.2012 г./ 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

   
§9. Настоящата наредба е приета с Решение № 58/01.03.2013 година на Общински съвет – Правец 

на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на 

публикуването й във вестник „Правешки глас“. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.11 /468/ от 29.03.2013 г./ 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

§8. Настоящите изменения на наредба са приети с Решение № 301/14.12.2013 година на 

Общински съвет – Правец на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 

влиза в сила от деня на публикуването й в местен вестник. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.1 /498/ от 10.01.2014 г./ 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

§10. Настоящите изменения на наредба са приети с Решение № 340 от 19.12.2014 година на 

Общински съвет – Правец на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 

влиза в сила от деня на публикуването й в местен вестник. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.1 /537/ от 09.01.2015 г./ 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

§10. Настоящата наредба е приета с Решение № 95 от 27.03.2015 година на Общински съвет – 

Правец на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от 

деня на публикуването й във вестник „Правешки глас“. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.14 /550/ от 17.04.2015 г./ 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

§2. Настоящите изменения на наредба са приети с Решение № 181/03.07.2015 година на 

Общински съвет – Правец на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл. 8 от ЗНА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 

влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Правешки глас“. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.27 /563/ от 31.07.2015 г./ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

§8. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 167/29.07.2016 година на 

Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.28 от 

ЗНА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3 от АПК, и влиза в сила от деня на 

публикуването й във вестник „Правешки глас“. 

          

/публикувана във в.”Правешки глас” бр26. /604/ от 22.08.2016 г./ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

 

§5. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 149/30.06.2017 година на 

Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.28 от 

ЗНА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня 

на публикуването й в местен вестник. 

 

/публикувана във в. „Правешки глас” бр.28/650/ от 24.07.2017г./  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  КЪМ НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА И 

УСЛОВИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ 

 

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от 

ЗМСМА, както и на основание текстовете в ГЛАВА ЧЕТВЪРТА от ЗУТ, приета е с решение на 

Общински съвет на Община Правец №215/29.09.2017 г. 

§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й в местен вестник. 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр 40 /662/ от 31.10.2017 г./ 



 

НАРЕДБА №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, приета с Решение №400/12.10.2012 г., 

изменена и  допълнена с Решение №58/01.03.2013 г., Решение №301/14.12.2013 г., Решение №340/19.12.2014 г., Решение №95 от 27.03.2015 г., Решение 

№181/03.07.2015 г., Решение №167/29.07.2016 г., Решение №149/30.06.2017 г.,  Решение №215/29.09.2017 г. и Решение №93/12.04.2018 г. на ОбС-Правец, 

изм. с Решение №157/14.02.2019г. на АССО  
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ  

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

 

§2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец е приета с Решение № 

93/12.04.2018 година на Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, 

чл.11, ал.3 и чл.28 от ЗНА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза 

в сила от деня на публикуването й в местен вестник. 
 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр. 17 /687/ от 01.05.2018 г./ 

 

Наредба №15 за определянето и администрирането  

на местните такси и цените на услугите в Община Правец е  

изменена с Решение №157 от 14.02.2019 г. на Административен съд – София област. 

Публикувана в сайта на Община Правец и влиза в сила от 08.03.2019 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА   ПРАВЕЦ:    /п./  

/ инж. Николай ЯХОВ/ 


