
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД 

Настоящата е публикувана в официалния сайт на Община Ботевград на 17  януари 2020 

г. (петък). 

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за ползване на 

пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго 

предназначение“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 20, ал. 2 думите „ОП „Общински пазари“ и“ се заличават. 

 

II. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за детски ясли, 

детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и 

други общински социални услуги“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 22: 

а) в ал. 1, точка 1 думите и цифрите „64.00 лева.“ се заменят със „74.00 лева.“ 

 

б) в ал. 1, точка 2 думите и цифрите „72.00 лева.“ се заменят с „84.00 лева.“ 

 

в) в ал. 1, точка 3 думите и цифрите „50.00 лева.“ се заменят с „60.00 лева.“ 

 

г) ал. 2, ал. 3 и точки 1 и 5 в ал. 4 се отменят. 

 

III. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за технически 

услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 38: 

а) т.1.5 се отменя. 

 

б) т.1.7. се изменя както следва: 
„1.7. За издаване на виза за проектиране от Главния архитект се събират следните такси:  

1.7.1. в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ с извадка от действащ ПУП – 40 лв.; 

1.7.2. в условията на чл. 140, ал. 3 и 5 от ЗУТ – 70 лв.; 

1.7.3. в условията на чл.140а от ЗУТ – 150 лв.; 

1.7.4. за изготвяне на схема за поставяне, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗУТ – 50 лв.“ 

 

в) в т. 2.а. думите и цифрите „30.00 лв.“ се заменят с „40.00 лв.“. 

 

г) в т. 6.6. думите и цифрите „1000 лв.“ се заменят с „1500 лв.“. 

 

д) в т. 9. думите и цифрите „30.00 лв.“ се заменят с „50.00 лв.“. 

 

е) в т.11.1. думите и цифрите „50.00 лв.“ се заменят с „450.00 лв.“. 

 



ж) в т.11.2. думите и цифрите „100.00 лв.“ се заменят с „450.00 лв.+1 лв./кв. м. над 350 кв. 

м. РЗП.“. 

 

з) в т.11.3. думите и цифрите „200.00 лв.“ се заменят с „500.00 лв.“. 

 

и) в т.11.4. думите и цифрите „50.00 лв.“ се заменят с „200.00 лв.“. 

 

й) в т.11.5. думите и цифрите „200.00 лв.“ се заменят с „600.00 лв.“. 

 

к) в т.15. думите и цифрите „100.00 лв.“ се заменят с „200.00 лв.“. 

 

IV. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VII „Такси за 

административни услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Чл. 40 се изменя както следва: 
 „Чл. 40. За извършени административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се 

заплащат следните такси: 

1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес  - 5.00 лв. 

2. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – 10.00 лв. 

3. Издаване на удостоверение за наследници: 

- експресна услуга – в рамките на работния ден – 10.00 лв.  

- обикновена услуга – в рамките на 3 работни дни – 5.00 лв. 

4. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 

10.00 лв.  

5. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от 

семейния регистър на населението – 5.00 лв.  

6. Възстановяване или промяна на име – без такса.  

7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 5.00 лв.  

8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5.00 лв.  

9. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 5.00 лв.  

10. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт) – 5.00 лв.   

11. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.  – 5.00 лв.  

12. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 

– без такса.  

13. Припознаване на дете по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за 

функциониране на единната система за гражданска регистрация чрез заявление пред длъжностно 

лице по гражданско съсотяние   – 5.00 лв.  

14. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 

– 5.00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5.00 лв. 

16. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България  - 10.00 лв.  

17. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  - 5.00 лв.  

18. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 5.00 лв. 

19. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване 

или за промяна на постоянен адрес – 5.00 лв.   

20. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, 

съставени в чужбина – 20.00 лв.  

21. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. 



22. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година – 

5.00 лв. 

23. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване 

или за промяна на настоящ адрес - 5.00 лв.   

24. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 5.00 лв. 

25. Издаване на удостоверение за семейно положение – 5.00 лв.  

26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15.00 лв.  

27. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – 

5.00 лв.  

28. Промяна в актове за гражданско състояние – без такса. 

29. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5.00 лв.  

30. Установяване на наличие на българско гражданство – без такса.  

31. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство – без такса. 

32. Удостоверение  по чл. 3, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на 

удостоверения въз основа на регистъра на населението - 5.00 лв.   

33. Издаване на удостоверение за административен адрес и удостоверение за идентичност на 

административен адрес – 5.00 лв.“ 

 

V. В разпоредбите на Втора „Местни такси“, Раздел VIII „Такси за гробни места“, се 

правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Чл. 45 се изменя както следва: 
„Чл. 45.(1) За ползване на гробно място над 8 години: 

1. До 10 години: 

 За Ботевград – 50.00 лв. 

 За села над 500 жители – 25.00 лв. 

 За села под 500 жители – 20.00 лв. 

2. За вечни времена: 

 За Ботевград – 150.00 лв. 

 За села над 500 жители – 75.00 лв. 

 За села под 500 жители – 35.00 лв. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, намалени с 50 на сто.“ 

 

2. В чл. 46. Думите „„Обредни дейности“ ЕООД и кметства“ се заменят с „Общинско 

предприятие „Обредни дейности”. 

 

VI. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни 

от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1. В чл. 49: 

а) ал. 1, 2 и 3 се отменят, като на тяхно място се създава нови ал. 1 и 2 със следното 

съдържание: 

„Чл. 49. (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.“ 

 

б) ал. 4 се отменя, като на нейно място се създава нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(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.“ 
 

2. В чл. 53: 

а) в точка 22, приложение първо думите и цифрите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“. 

 

б) в точка 22, приложение второ думите и цифрите „15.00 лв.“ се заменят с „20.00 лв.“. 

 

в) в точка 22, приложение трето думите и цифрите „2.50 лв. на кв. м. на месец“ се заменят с 

„5.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „12.50 лв. на месец“ се заменят с „25.00 лв. на 

месец“. 

 

г) в точка 22, приложение четвърто думите и цифрите „5.00 лв. на кв. м. на месец“ се 

заменят с „10.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „7.50 лв. на месец“ се заменят с „15.00 

лв. на месец“. 

 

д) в точка 22, приложение пето думите и цифрите „4.00 лв. на кв. м. на месец“ се заменят с 

„8.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „7.50 лв. на месец“ се заменят с „15.00 лв. на 

месец“. 

 

е) в точка 22, приложение шесто думите и цифрите „50.00 лв. на година“ се заменят с „75.00 

лв. на година“ и думите и цифрите „20.00 лв. на година“ се заменят с „40.00 лв. на година“. 

 

ж) в точка 22, приложение седмо след думите „стандартни билбордове“ се добавят думите „ 

,чиято конструкция е поставена от Община Ботевград върху терен общинска собственост“, a 

думите и цифрите „150.00 лв. на месец“ се заменят с „250.00 лв. на месец“. 

 

з) в точка 22 се създава ново приложение (осмо по ред): 

„• за разполагане на стандартни билбордове, чиято конструкция ще бъде поставена от 

заявителя за негова сметка върху терен общинска собственост – 40.00 лв. на месец“. 

 

и) в точка 22 се създава ново приложение (девето по ред): 

„• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, чиято 

конструкция е поставена от Община Ботевград върху терен общинска собственост – 200.00 лв. на 

месец.“. 

 

й) в точка 22 се създава ново приложение (десето по ред): 

„• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, чиято 

конструкция ще бъде поставена от заявителя за негова сметка върху терен общинска собственост – 

60.00 лв. на месец“. 

 

к) създава се нова т. 30.4. със следното съдържание: 

„30.4. За всички събития, които Община Ботевград е съорганизатор, ползването на зали по т. 

30.1. и т. 30.2. е безплатно.“  

 



л) в т. 31.1. думите „4.00 лв.“ се заменят с „10.00 лв.“. 

 

м) в т. 31.2. думите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“. 

 

н) в т. 31.3. думите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“. 

 

о) в т. 31.4. думите „2.00 лв.“ се заменят с „3.00 лв.“. 

 

п) създава се нова т. 31.6. със следното съдържание: 

„31.6. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – 10.00 лв.“ 

 

3. В чл. 54: 

а) в точка 1.2. думите и цифрите „2.00 лв.“ се заменят с „3.00 лв.“. 

 

б) създава се нова точка 1.5. със следното съдържание: 

„1.5. Комбиниран билет с аудиогид – 4.00 лв.“ 

 

в) точка 2. се отменя. 

 

г) в точка 3. се изменя както следва: 

„3. Посещенията на Исторически музей – Ботевград са безплатни за: 

3.1. Деца до 7 години и хора с увреждания; 

3.2. Групови посещения на ученици с учебна цел от община Ботевград; 

3.3. Служители и гости на общинската администрация – Ботевград; 

3.4. Служители на музеи и галерии; 

3.5. Всички посетители на филиал „Килийно училище“ с. Боженица. 

 

д) точка 4.3. се изменя както следва: 

„4.3. Отдаване на залата на музея под наем на организации осъществяващи несвойствени за 

музеите дейност – 30.00 лв. на час.“ 

 

е) точка 4.7. се отменя. 

 

4. В чл. 55: 

 

а) т. 1.1. и т. 1.2. се изменят както следва: 

 

1.1. Билети за еднократно посещение: 

 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 

Басейн  5.00 7.00 

Ползване на басейн без да се допускат други посетители – цената на билета + 50 лв./час 

Сауна 5.00 7.00 

Фитнес  3.00 5.00 

 

1.2. Карти за многократно посещение: 

 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 

Карта за 10 посещения в 

рамките на 1 /една/ година 

от датата на закупуване 

40.00 60.00 

Карта за 25 посещения в 

рамките на 1 (една) година от 

75.00 100.00 



датата на закупуването 

Карта за 50 посещения в 

рамките на 1 (една) година от 

датата на закупуването 

100.00 175.00 

Карта за 100 посещения в 

рамките на 1 (една) година от 

датата на закупуването 

150.00 250.00 

 

б) точка 1.3 се отменя. 

 

5. В чл.55а: 

а) в точка 1.1. думите и цифрите „3.00 лева на час“ се заменят с „5.00 лв. на час“. 

 

б) в точка 1.2. думите и цифрите „5.00 лева на час“ се заменят с „7.00 лв. на час“. 

 

в) в точка 1.3. думите и цифрите „30.00 лева на час“ се заменят с „60.00 лв. на час“. 

 

г) в точка 1.4. думите и цифрите „20.00 лева до 90 минути“ се заменят с „30.00 лв. до 90 

минути“  и „40.00 лева до 60 минути“ се заменят с „80.00 лева до 60 минути“. 

 

д) в точка 4.1. след „за учащи до 19 годишна възраст – 3.00 лв.“ се добавя „като за събота 

и неделя таксата е 5.00 лв.“ 

 

е) в точка 4.2. след „за всички останали – 5.00 лв.“ се добавя „като за събота и неделя 

таксата е 7.00 лв.“ 

 

ж) се създава нова т. 5. със следното съдържание: 

„5. Такса за ползване на тенис маса в Зала „Арена Ботевград“ – 2.00 лв. за 1 час.“. 

 

6. В чл.55б: 

а) в точка 1 думите и цифрите „35.00 лева на ден“ се заменят с „45.00 лв. на ден“. 

 

б) в точка 2 думите и цифрите „45.00 лева на ден“ се заменят с „55.00 лв. на ден“. 

 

в) в точка 3 думите и цифрите „25.00 лева на ден“ се заменят с „35.00 лв. на ден“. 

 

г) в точка 4 думите и цифрите „35.00 лева на ден“ се заменят с „45.00 лв. на ден“. 

 

д) в точка 5 думите и цифрите „60.00 лева на ден“ се заменят с „75.00 лв. на ден“. 

 

е) точка 6 се изменя както следва: 

„6. Цена за двойна стая за ученици и пенсионери от община Ботевград – 15.00 лв. на легло на 

ден за периода /01 април – 30 септември/, включва закуска и ползване на басейн.“ 

 

ж) в точка 6.1. се изменя както следва: 

„6.1. Цена за двойна стая за ученици и пенсионери от община Ботевград – 20.00 лв. на легло 

на ден за периода /01 октомври – 31 март/, включва закуска и ползване на басейн.“ 

 

з) в точка 8 думите и цифрите „3.00 лева на ден“ се заменят с „5.00 лв. на ден“ и думите и 

цифрите „5.00 лева на ден“ се заменят със „7.00 лв. на ден“. 

 



и) в точка 9 думите и цифрите „20.00 лева на ден“ се заменят с „50.00 лв. до 2 (два) часа, 

като за всеки следващ час – плюс 30.00 лв.“. 

 

7. В чл.55в: 

а) създава се нова т. 13 със следния текст: 

„13. Услуга на физически и юридически лица по извършване на земни работи с верижен 

булдозер с маса 16 тона – 55.00 лв./мото час като допълнително ще се начислява сума в размер на 

220.00 лв. за използване на външна фирма за превоз на булдозера.“. 

 

8. Създава се нов чл. 55г. със следното съдържание: 

„Чл. 55г. Услуги предоставяни от Общинско предприятие „Обредни дейности“: 

1. За ползване услугите на катафалка: 

 За Ботевград – 25.00 лв. 

 За Трудовец – 30.00 лв. 

 За Врачеш – 30.00 лв. 

 За Скравена – 30.00 лв. 

 За Литаково – 35.00 лв. 

 За Новачене – 35.00 лв. 

 За Гурково – 35.00 лв. 

 За Липница и Рашково – 40.00 лв. 

 За Радотина и Боженица – 40.00 лв. 

 За Краево и Елов дол – 40.00 лв. 

2. Осигуряване на ламиниран надпис на кръст – 5.00 лв. 

3. Надписване на лента – 5.00 лв. 

4. Граждански ритуал – 15.00 лв. 

5. Автобус за погребенията в Ботевград – 50.00 лв. 

6. Погребение в старо гробно място - събиране на кости, дезинфекциозни материали, 

почистване на съседни гробове – 20.00 лв. 

7. Оформяне на гробно място с дървена рамка – 20.00 лв. 

8. Допълване и равнение на гробно място – 10.00 лв. 

9. Почистване и поддържане на гробно място: 

 Еднократно – 15.00 лв. 

 За 3 месеца – 25.00 лв. 

 Целогодишно – 50.00 лв. 

10. Ползване на зала при граждански ритуал – 20.00 лв. 

11. Ползване на зала за поклонение – 35.00 лв. 

12. Такса зала при пренощуване на покойник – 35.00 лв. 

  13. Доставка на ковчег до адрес, здравно заведение и друг – 10.00 лв. 

14. Превоз на починали до населени места извън Община Ботевград – 1 лв./км.: 

 Престой за 1 мин. – 0.60 лв. 

 Първоначална цена – 15.00 лв. 

 15. Полагане на урна – 50.00 лв. 

16. Полагане на починало лице от друго населено място, но с наследствен гроб – 78.00 лв. 

17. Изготвяне на некролози при минимален брой от 5 бр. 

 Черно – бял – 0.50 лв./бр. 

 Цветен – 1.00 лв./бр. 

 Черно – бял с две снимки – 0.80 лв./бр. 

 Цветен с две снимки – 1.50 лв./бр. 

 

VII. В „Допълнителна разпоредба“ се прави следното изменение и допълнение: 

 



1. В § 1. се създава нова точка 4.: 

„4. „Билбордове“ са метални преместваеми обекти, поставяни върху имоти частна или 

общинска собственост. Рекламите при тях представляват опънати с обтегачи или въже винилови 

платна с различни размери. Билбордовете могат да са самоносещи със собствена бетонна основа или 

да са захванати към стени или други обекти.  

а) Самоносещият билборд е с различни размери. Рамките на съоръженията могат да са 

стандартни (едно или двустранни), отворени под ъгъл (лястовица) и тристранни.  

б) Стандартният билборд е с размери 4х3м.   

в) Отвореният под ъгъл билборд (лястовица) е с 30 и повече градуса отвор на рамките. 

г) Тристранният билборд има тръбна основа и 3 бр. рамки, образуващи триъгълник.“ 

 

VIII. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното изменение и 

допълнение:  

  

1. Създава се нов § 10. със следното съдържание: 

„§ 10. (1) Община Ботевград прави отстъпка от 50% от таксите по чл. 22, ал. 1  от настоящата 

Наредба на родители/настойници на деца ненавършили петгодишна възраст, които нямат просрочени 

задължения към Община Ботевград или имат действащо сключено споразумение за разсрочено 

плащане на просрочени задължения. 

(2) Община Ботевград прави отстъпка от 100% от таксите по чл. 22, ал. 1  от настоящата 

Наредба на родители/настойници на деца навършили петгодишна възраст, които нямат просрочени 

задължения към Община Ботевград или имат действащо сключено споразумение за разсрочено 

плащане на просрочени задължения. 

(3) Просрочените задължения се удостоверяват служебно към 1-ви февруари и 15-ти 

септември на съответната учебна година. 

(4) Отстъпка по ал. 2 не се прави на родители/настойници на деца, които са получили удостоверение 

за завършена подготвителна група.“ 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ  

Кмет на община Ботевград 

 

 

 


