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                                                          Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

РАЗДЕЛ   І 
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 
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 Стралджа. 

 
      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,  улични платна и терени с друго предназначение;       
3. за ползване на детски ясли, млечна кухня, детски градини,специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални 
услуги;                                                                                                                

4. за технически услуги; 
5. за административни услуги; 
6. за ползване   на гробищни паркове; 
7. такса за притежаване на куче; 
8. други местни такси, определени със закон. 

  (2) На територията на общината се събират приходи от  предоставените 
услуги, по цени определени с Наредбата. 
  (3) Не се определят и събират цени на общински услуги,  предоставени за 
всеобщо ползване. 

 
Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в 

български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат 
безкасово или  в брой - с общински таксови марки или приходни квитанции. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат  предварително  или 
едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които  
нормативен акт е предвидил друго. 

(3) За услуги, за които е заявено получаване на документа на посочен адрес 
заявителят заплаща/възстановява пощенските разходи. 

(4) Таксите и цените на облагаемите по ЗДДС услуги, са без ДДС.         
      

Чл.4 (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 
1. обикновена; 
2. бърза; 
3. експресна; 
4. /отменена с Решение №138/24.09.2020г./  

     (2) Сроковете за извършване на услугите са: 
1. обикновена – в рамките на нормативно определените  срокове;  
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2. бърза – в рамките на ½ от срока по т.1;  
3. експресна – в рамките на един работен ден; 
4. /отменена с Решение №138/24.09.2020г./  

    (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на 
подаване на необходимите документи  по чл. 5.  
     (4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по  съответната сметка. 
     (5) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната –със 100%. 
     

Чл. 5. Необходимите документи, срок и място за извършване на конкретна 
услуга или предоставяне на право от общината определят със списъка на услугите 
утвърден от кмета на общината. 

 
Чл.6 (1) При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината 

възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който 
правото не се ползва. 
       (2) За предсрочно прекратяване ползвателя уведомява общината най-малко 
15 дни преди прекратяване на ползването. 

 
Чл. 7. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя от 

общински съвет при спазване на следните принципи: 
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата; 
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 

на тяхното качество; 
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси; 
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 

определя отделна такса за всяка от дейностите. 
Чл. 8. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена 

услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; 
материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на 
таксите и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на 
таксата. 
          (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона  за 
счетоводството и актовете по неговото прилагане. 
          
  Чл. 9. (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) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по   предоставяне на 
услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи като се 
осигурява баланс между приходите с общински характер и разходите за издръжка 
на общински дейности. 
            (3) 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 
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такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за 
сметка на общинските приходи. 

 
Чл.10. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории 

граждани изцяло или  частично от заплащане на отделни такси. 
         (2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи. 

 
Чл. 11. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и 

от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат 
пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до 
размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 

 
Чл.12. (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. 
  (4) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази 
наредба се извършват по реда на чл. 4, ал.1-5 от Закона за местните данъци и 
такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите 

 
Чл. 13. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се 

извършват по реда на тяхното приемане. 
 
Чл.14. При необходимост общинският съвет променя размера на местните 

такси и цените на услугите. 
 
Чл.15. Общинската администрация поддържа данни за : 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
2. изключенията от общата политика (преференции); 
3. събраните средства от всяка потребителска такса – по видове услуги и вид 

на плащането. 
 

 
Глава втора 

Местни такси 
 

Раздел І 
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 
Чл. 16. (1) /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ Таксата за битови отпадъци се 

заплаща за извършваните от общината услуги по: 
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1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране; 

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

населените места и селищните образувания в общината. 
(2) /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ Такса за битови отпадъци се заплаща за 

извършвани от общината услуги по ал.1 се събира такса за третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания 
в общината. 

(3) /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ Видът на предлаганите услуги по ал.1 на 
територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват 
публично до 31 октомври на предходната година. 
            

Чл. 17.(1) Таксата се заплаща от собствениците на облагаеми с данък 
недвижими имоти според одобрените от общинския съвет разходи за съответната 
година за  всяка услуга по чл.16. 
           (2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински 
поземлен имот, заплаща такса и за този имот или съответната част от него. 

(3)  При учредено вещно право на ползване таксата се заплаща от 
ползвателя. 
 (4) /допълнена с р-е № 584/28.03.19г./ При концесия за добив данъчно 
задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на 
концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 
съответната част от него. 

(5) За имот – държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от 
лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
  (6) /Отменена с решение № 228/20.12.2017г. на Административен съд-
гр.Ямбол/ 
 
Чл. 18. (1) /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ Дейностите по предоставяне на услугите по 
чл.16(1) включват:  
1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното 

съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението 

на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за 

услугата по чл. 16(1), т. 1 от наредбата; 

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане 

на битови отпадъци - за услугата по чл. 16(1), т. 2 от наредбата; 
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3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 16(1), т. 3 от наредбата. 

  (2) Размерът на таксата се определя, както следва: 
            1. пропорционално на данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за 
местните данъци и такси за имоти на физически лица и жилищни имоти на 
предприятия и по–високата между отчетната им стойност и данъчната оценка 
съгласно приложение №2 от Закона за местните данъци и такси за нежилищни 
имоти на предприятия. 
             2. за имоти, за които лицата по чл.17 са подали декларация /Приложение 4/ 
до 30.11 на предходната година за определяне на таксата според количеството на 
битовите отпадъци, таксата се определя според броя и вида на посочените в 
декларацията съдове, които ще се ползват през годината и съобразно обявената от 
общинския съвет честота на извозване на битовите отпадъци. За придобити през 
годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването му. 
Лицата по тази точка заплащат и такса за чистотата на териториите за обществено 
ползване. 
 3. при определяне на таксата за отделните видове съдове се включват 
разходите по чл.18, ал.1, т.1 – 3. 
 
            4. За целите на облагането земята в имота се третира както следва: 
                   а/ незастроен имот, собственост на юридическо/и лице/а, с изключение 
на попадащия в жилищна устрайствена зона,  като нежилищен имот 
                   б/  застроен имот, собственост на юридическо лице, в който има поне 
една нежилищна сграда/обект, независимо в коя устройствена зона попада,  като 
нежилищен имот 
                   в/ незастроен имот, собственост на физическо/и лице/а, попадащ в 
жилищна устройствена зона, като жилищен имот 
                   г/ застроен имот, собственост на физическо/и лице/а, в който има поне 
една жилищна сграда, като жилищен имот. 
 

Чл. 19. (1) Таксата се заплаща в сроковете за заплащане на данъка върху 
недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси. 

(2) На платилите до 30 април на текущата година пълния размер на таксата 
се прави  отстъпка 5 на сто.  

 
Чл. 20.(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)  Не се събира такса: 
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1. за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които са извън  границите на 
районите с организирано сметоизвозване и за имоти, които не се обслужват 
съгласно заповедта на кмета по чл.16, ал. 2; 

2. /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ когато общината не предоставя услугите и не 
извършва разходи по  чл.16; 

3. за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се  ползват през 
цялата година и е подадена декларация /Приложение 5/ от всички 
съсобственици или ползватели на имота до края на предходната година; 

4. /изм. с р-е № 584/28.03.19г./ за услугите по чл.16 (1), 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. 

 
(5) Новите собственици не се ползват от подадените декларации от  

предходните собственици по чл. 18/2/ т.2 и чл. 20/4/ т. 3. Същите имат право в 
двумесечен срок от датата на придобиването на имота да подадат такива 
декларации.  
        

 
Раздел ІІ 

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

пасища, мери и ливади-общинска собственост 
/Изменен с Решение № 257 от Протокол № 22/30.06.2020г./ 

 
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) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго 
предназначение  се заплаща: 

1.Такси за ден: 
1.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 
1.1.1. с предоставена маса от общината – 2.00 лв. кв.м.  
1.1.2. без предоставена маса от общината – 1.50 лв. кв.м.  
1.2. За продажба на селскостопанска продукция: 
1.2.1. с предоставена маса от общината – 1.20 лв. кв.м.  
1.2.2. без предоставена маса от общината – 1.00 лв. кв.м.  
1.3. За стрелбища и лунапаркове – 0.50 лв. кв.м 
1.4. За строителни материали, техника, МПС и други – 0.05 лв. кв.м. 

            1.5.Издаване на разрешение за търговия извън общинския пазар – 2 лв. на 
кв.м.  
           1.6. Продажба на дърва и въглища от превозно средство – 10 лв. за превозно 
средство. 
           2. Такси за месец: 

2.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 
2.1.1. с предоставена маса от общината – 20.00 лв. кв.м.  
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2.1.2.без предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  
2.2. За продажба на селскостопанска продукция: 
2.2.1. с предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  
2.2.2. без предоставена маса от общината – 10.00 лв. кв.м. 
2.3. За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за 

обществено хранене – 1.00 лв. кв.м. 
За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за 

обществено хранене – 0.80 лв. кв.м. 
2.4. За строителни материали, техника, МПС и  други – 0.50 лв. кв.м. 

 2.5. За поставяне на преместваеми обекти – павилиони и др. за извършване 
на търговска дейност – 3.00 лв. кв.м. месечно. 
 2.6. /нова с Реш-е № 138/24.09.2020г./ За поставяне на преместваеми обекти 
– вендинг автомати, в т.ч. кафе машини, млекомати и др. – 10.00лв./кв.м.месечно. 

(3) Таксите се заплащат при издаване на разрешението  за посочения в него 
период. 

(4) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но 
не по-късно от 1 работен ден преди започване на месеца. 

(5) При прекратяване на ползването на площите по ал.1,  лицата не дължат 
такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително 
за ползване при условие, че ползвателя уведоми писмено администрацията най-
малко 15 дни преди прекратяване на ползването.  
            

Чл. 22. За ползване на пазари с цел търговия от лица с намалена 
трудоспособност от 50%  и над 50 %, размерът на таксата се намалява с 50% от чл. 
21. 

Чл.22а (1)Мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се отдават 
под наем или аренда в съответствие с разпоредбите на Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. 

 (2) Индивидуалното ползване и разпределение на ПМЛ се регламентира по 
реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а наемната цена се определя по пазарен принцип с 
Решение на Общински съвет.   

(3) Годишната такса за пасища, мери и ливади определени за общо ползване 
се заплаща ежегодно в срок до 30.06. на текущата година по следната тарифа: 

 
Тарифа за такса на пасища и мери за общо ползване 

1.Едър рогат добитък /говеда/– 3,00лв./бр. животно 
2.Коне, магарета и мулета – 2,00лв./бр. животно 

3.Овце и кози – 1,00лв./бр. Животно 
 

(4) Приходите на събраните такси по ал.3 постъпили в общинския бюджет се 
използват за поддържането на общинските пасища и мери за общо ползване на 
съответното кметство. 
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Раздел III 
Такси за яслена група, детска градина, домове за социални грижи и 

други общински социални услуги. 
 

/Изменен с Решение № 291 от Протокол № 24/29.09.2017г./ 
  /Изменен с Решение № 504 от Протокол № 34/31.07.2018г./ 
             /Изменен с Решение № 138 от Протокол № 12/24.09.2020г./ 
 
Чл. 23. (1) За ползване на детска градина родителите или настойниците 

дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни 
/21.15/ както следва:“. 

 1. За ползване на детска градина: 
           1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв. 
           1.2. За селата  –21.00 лв. 
           2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:  
    2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв. 
           2.2. За селата  –10.00 лв. 
   3. /отменена с Реш-е № 138/24.09.2020г./ 
 (2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
1.деца сираци и полусираци; 
2.деца с родители с намалена трудоспособност над 71%; 
3.семейство с  две или три деца в едно или две детски заведения; 
4.деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане 

от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.   
    (3) Освобождават се от такса деца  ползващи яслена група и децата с 

експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, 
посещаващи ПГ или ДГ.                 

  (4) При отсъствие на децата таксата за храна  не се заплаща за 
времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са 
уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ 
уведомяването. 

 (5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или 
настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с 
документи, доказващи фактите от декларацията. 

 (6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2  започва от 
началото на  месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и 
придружаващите я документи. 

 (7) /нова с Реш-е № 138/24.09.2020г./ За ползване на детска градина н  
а територията на община Стралджа от деца   в подготвителна група, придобили 
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи 
клас през текущата календарна година да заплащат месечна такса за периода от 
01.06 до 31.08 в размер на 28.00 лв. постоянна такса, независеща от посещенията в 
месеца. 

Чл. 24. (1) /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./ Лицето, ползващо домашен 
социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на съответстващата реална 
издръжка на едно лице.  
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 (2) Реалната издръжка на едно лице  включва месечните  разходи за 
храна, транспортни разходи за доставка на храна, постелен инвентар и облекло, 
перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за 
електрическа и топлинна енергия, вода, канализация, битови отпадъци и др. 
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 
чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на 
спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. 

 Чл.25 Дължимата такса се заплаща от лицето ползващо услугата ДСП , в 
срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължи. 

 
          

 Раздел ІV 
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 
Чл. 26. 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. 27. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и 

юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 
 
Чл. 28. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и 

общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен 
кръст. 

 
Чл. 29.(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както 

следва: 
1./изм. с р-е № 584/28.03.19г./ Издаване на скици за недвижими имоти 
1.1 За нови скици:обикновена-10,00 лв. + (5.00лв. за всеки следващ имот, 

които не се променят  според срока на извършване на услугата) 
1.2. За презаверяване на скица, от издаването на  която са изтекли 6 месеца-

5.00 лв; 
2. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./ Издаване на скица – виза за проучване и 

проектиране: 15.00лв.+ (7.00лв. за всеки следващ имот, която не се променят  
според срока на извършване на услугата); 

3. /отменена с р-е № 584/28.03.19г./  
4. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и 

селищно устройство- 20.00 лв. ; 
5. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./  за заверяване на преписи/копия от 

документи от техническия архив: 3 лв за І стр.+ 0,30 лв за всяка следваща; 
  6. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./ Презаверяване на разрешение за 
строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока  –  50% от 
стойността на първоначално издаденото разрешение;                                                         
           7. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти – 50.00 
лв.; 
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           8. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./ За издаване на разрешение за строеж, 
основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 
20,00 лв. 

9. /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./ Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти 

- с доклад за оценка на съответствието -0.2% от декларираната проектна 
стойност на обекта  

- със становище на ОЕСУТ - 50,00 лв +0.2% от декларираната проектна 
стойност на обекта. 

 
Чл. 30. /отменен с Решение № 148 от Протокол № 12 от 30.09.2016г./ 
Чл. 31. /отменен с Решение № 148 от Протокол № 12 от 30.09.2016г./ 

 
 

 
Раздел V 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 

Чл. 32.(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат 
следните такси: 
 1. за издаване на удостоверение за наследници – 5.00 лв. 
 2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена- 4,00 лв. ; 
 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за 
смърт – 4,00 лв.; 
 4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански 
брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт; 
за издаване на препис - извлечение 
           4.1. на удостоверение за раждане – 4.00 лв.; 
           4.2. за граждански брак– 4.00 лв.;  
           4.3. за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 3,00 лв. 
           5.  за издаване на удостоверение за семейно положение – 4.00 лв.; 
 6.  за издаване на удостоверение за родствени връзки -  4,00 лв.; 
 7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или 
настоящ адрес – 3 лв. 
         8. за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 10,00 
лв.; 
         9. за всички други видове удостоверения по искане на граждани  
         9.1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот по 
декларирани данни – 6.00 лв. 
         9.2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка за земеделски земи, и 
незавършено строителство – 8.00 лв. 
 9.3. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 10 
лв. 
         9.4 за всички други видове удостоверения – 5.00лв.; 
         10. за преписи от документи: 
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10.1. заверени с печат „Вярно с оригинала”  – 3.00 лв. за първа страница + 0.30лв. 
за следваща. 
10.2. незаверени копия – 2.00 лв. за първа страница + 0.20лв. за следваща. 
 
Чл. 33. (1) /отменена с Решение №208/30.11.2017г./  
            (2) По производства за настаняване под наем се заплаща такса както следва 
– 3 лв. 

 (3) За издаване на свидетелство за собственост на едър добитък се заплаща 
такса в размер на 4.00 лв. 

 
            Чл. 34 За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за 
заверка на документи се заплаща таксата по чл. 32, ал. 1 т. 9.4. 
 
           Чл. 35. (1)  За предоставянето на комплексно административно обслужване 
се определя обща стойност на комплексната услуга, формирана от таксите и 
цените за обикновена услуга на включените услуги в КАО. 
                      (2) /нова с р-е № 584/28.03.19г./ За целите на комплексното 
административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, 
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса. 
                                                                                                         
              

Раздел VI 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ 

 
Чл.36  За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно 

такси както следва: 
1. За гробно място: 
1.1. До 15 години – 10.00 лв. 
1.2. За вечни времена – 60.00 лв. 

          2. За ползване на семейни гробни места: 
          2.1. До 15 години – пропорционално на гробните места. 
          2.2. За вечни времена – пропорционално на гробните места. 
    3. За придадени по регулация маломерни гробни места – безплатно. 
 

Раздел VІІ 
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

 
      Чл. 37 (1)За притежаване на куче собственика заплаща годишна такса в 
размер на 4 лв. 
       (2)Освобождават се от такса собствениците на: 
                           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  
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                           6. отменена с решение № 94/14.06.2017г. на Адм.съд-гр.Ямбол         
 (3) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава 
декларация по образец /Приложение № 6 /в общината. 
           (4)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 на 
една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, 
включително за месеца на придобиване. 
         (5) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.    
 (6) За издаване на удостоверение за регистрирани кучета се заплаща такса в 
размер на 2.00 лв. 
 

 
 
 

Глава трета 
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ 

ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 
       Чл. 38 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са 
регламентирани със закон, се определя цена или ред за определяне на цената с 
тази Наредба. 
        

Чл. 39 (1) Цените се определят въз основа на необходимите материално – 
технически и административни разходи по предоставяне на услугата или правото. 

(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, като  

приходите от тях постъпват в бюджета на общината. 
 

   Чл.40 /изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г./  Общинския съвет определя 
видовете услуги, нерегламентирани в ЗМДТ, като определя цените за тях в 
Приложение 2.   
 

Глава четвърта 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.41. отменена с решение № 94/14.06.2017г. на Адм.съд-гр.Ямбол 
 
Чл.42. отменена с решение № 94/14.06.2017г. на Адм.съд-гр.Ямбол 
 
Чл.43. Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на 

таксите по тази наредба. 
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Чл.44. /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а 
наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 
упълномощени от него длъжностни лица. 

/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания.  

  
        Чл. 45. За въпросите, неуредени в настоящата Наредба, се прилагат 

разпоредбите на ЗМДТ. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 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. 

 
 

 § 2 Други общински такси, определени със закони, неупоменати в приложение 
№ 2, се събират от общинската администрация на базата на тарифи, определени 
от Министерския съвет. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 3 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се 
осъществява от кмета на общината или упълномощени от него лица. 
 

§ 4 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, 
същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.  
 

§ 5 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци 
и такси и влиза в сила  3 дни  след публикуването й в сайта на общината. 
 

§ 6 С приемането на тази Наредба се отменя Наредба № 5 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги  приета с Решение на ОбС 
-Стралджа № 389 от  Протокол № 45/12.03.2003 г., изменяна и допълвана  с 
Решение № 458 от Протокол № 52/15.10.2003 г., Решение № 459 от Протокол № 
52/15.10.2003 г., Решение №   26 от Протокол №  5/13.02.2004 г.,Решение №   54 от 
Протокол № 6/17.03.2004 г., Решение № 102 от Протокол № 10/28.07.2004 г. 
,Решение № 113 от Протокол № 10/28.07.2004 г., Решение № 162 от Протокол № 
16/10.02.2005 г., Заповед № АК 11/006 от 16.03.2005г. на ОУ, Решение № 190 от 
Протокол № 17/31.03.2005г., Решение № 215 от Протокол № 19/28.06.2005г., 
Решение № 243 от Протокол № 21/28.09.2005г., Решение № 276 от Протокол № 
25/25.01.2006г.,Решение № 345 от Протокол № 30/27.06.2006г.,  Решение № 373 от 
Протокол № 31/01.08.2006г., Решение № 416 от Протокол № 33/31.10.2006г., 
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Решение № 429 от Протокол № 36/22.12.2006г.,  Решение № 454 от Протокол № 
37/29.01.2007г., Решение № 464 от Протокол № 39/26.03.2007г., Решение № 483 от 
Протокол № 42/17.05.2007г., Решение № 29  от Протокол №  4/31.01.2008 г., 
Решение № 53 от Протокол № 6/12.03.2008 г., Решение № 81  от Протокол №  
10/20.06.2008 г., Решение № 99 от Протокол № 11/29.07.2008 г.,Решение № 157 от 
Протокол № 16/22.01.2009 г.,Решение № 189 от Протокол № 17/27.02.2009 г., 
Решение № 251 от Протокол № 23/31.07.2009 г., Решение № 342 от Протокол № 
35/12.08.2010 г.,Решение № 420 от Протокол № 40/08.12.2010 г., Решение № 446 от 
Протокол № 42/27.01.2011 г., Решение № 486 от Протокол № 45/29.04.2011 г., 
Решение № 36 от Протокол № 4/26.01.2012 г., Решение № 68 от Протокол № 
6/29.03.2012 г., Решение № 95 от Протокол № 8/31.05.2012 г.,Решение № 107 от 
Протокол № 10/31.07.2012 г., Решение № 128 от Протокол № 11/27.09.2012 г., 
Решение № 138 от Протокол № 12/30.10.2012 г., Решение № 15226 от 30.11.2012 г. 
на ВАС, Решение № 460 от Протокол № 37/30.10.2014 г.;                  
                     
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС: /п/ 
                              инж. ИВАН МИТЕВ 
 
 
 
Техн. секретар:  /п/ 
                         Т. Бошнакова 
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/изм. с Реш-е № 138/24.09.2020г.; изм. с Реш-е № 231/29.04.2021г./ 
Приложение № 1 

                                   Услуги, предоставяни от община Стралджа 

 

№ 

по 

ред 

Отдел Наименование 

Такса/Цена 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 

1. АПИО Възстановяване и промяна име по чл.19а от ЗГР безплатно 

2. АПИО Издаване на удостоверение за наследници  
 

5.00 лева 

3. АПИО Издаване на удостоверение за семейно положение 
 

4.00 лева 

4. АПИО Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 
 

4.00 лева 

5. АПИО Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки   
 

4.00 лева 

6. АПИО 
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство 

(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 

безплатно 

7. АПИО 
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни 

имена 

 

4.00лева 

8. АПИО 
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

 

5.00 лева 

9. АПИО 
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България 

 

5.00 лева 

10. АПИО 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

 

3.00 лева 

11. АПИО 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 

 

3.00 лева 

12. АПИО 
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

 

3.00 лева 

13. АПИО 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече 

регистриран настоящ адрес 

 

3.00 лева 

14. АПИО 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 

 

3.00 лева 

15. АПИО 
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 

 

3.00 лева 

16. АПИО Издаване на удостоверение за правно ограничение 
 

4.00 лeва 

17. АПИО Издаване на удостоверение за родените от майката деца 
 

5.00 лева 

18. АПИО Издаване на удостоверение за раждане – оригинал безплатно 

19. АПИО 
Съставяне на актове за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове, съставени в чужбина  

безплатно 

20. АПИО Промяна в актовете за гражданско състояние  
 

безплатно 

21. АПИО Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 
 

4.00 лева 

22. АПИО 
Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение 

за сключен граждански брак –  оригинал 

безплатно 

23. АПИО 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 

дубликат 

 

4.00 лева 
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24. АПИО Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път безплатно 

25. АПИО 
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ 

път 

 

3.00 лева 

26. АПИО 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане, акт за смърт)  

 

4.00 лева 

27. АПИО Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина  
 

10.00 лева 

28. АПИО 
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 

населението 

 

10.00 лева 

29. АПИО Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.  
  

5.00 лева 

30. АПИО 
Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн 

картон или страница от семейния регистър на населението 

5.00 лева на брой 

картон/ 

З.00 лв за 1 стр+0,30 

лв за всяка следваща 

страница 

31. АПИО 
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи 

5.00 лева 

32. АПИО Припознаване на дете безплатно 

33. АПИО Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 
5,00 лв. на на брой 

справка  

34. АПИО 
Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българско гражданство 

 

10,00лв. 

35. АПИО 
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско 

състояние 

4,00лв. 

Административно-технически услуги               „Общинска собственост“ 

1. ИДОС 

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда 

на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 

2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове 

3,00 лв. 

2. ИДОС 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  

3,00 лв. 

3. ИДОС 
Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на 

удостоверение 

3,00 лв. 

4. ИДОС 
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от 

документи относно общинска собственост 

справка-безплатно 

копие: 3,00 лв. за І 

стр.+0,30 лв. за всяка 

следваща 

5. ИДОС 

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите 

книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен 

общински имот 

5,00 лв 

6. ИДОС 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт 

за общинска собственост 

5,00 лв 

7. ИДОС 
Справка относно разпределение на идеални части от общите части 

на сгради с етажна собственост 

безплатно 

8. ИДОС Издаване на заповед за изземване на имот 5,00 лв. 

9. ИДОС 
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими 

имоти 

5,00 лв. 

Административно-технически услуги 

Устройство на територията и строителен контрол 

1. ТСУЕП Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  10,00 лв. 

2. ТСУЕП 
Изготвяне на справки на заинтерисовани лица относно изменения 

на устройствени планове и схеми 

10,00 лв. 

3. ТСУЕП Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 50,00 лв. 



 18 

 

 

4. ТСУЕП 
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени 

планове 

15,00 лв. 

5. ТСУЕП 
Одобряване на подробни устройствени планове вкл. даване 

становище на ОЕСУТ 

80,00 лв. 

6. ТСУЕП 
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни 

устройствени планове 

15,00 лв. 

7. ТСУЕП 
Одобряване изменения на подробни устройствени планове вкл. 

даване становище на ОЕСУТ 

80,00 лв. 

8. ТСУЕП 
Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

15,00 лв. 

9. ТСУЕП 
Одобряване на ПУП и съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти 

130,00 лв. 

10. ТСУЕП Издаване скица-виза за проучване и проектиране 

15лв.  

+7лв. за всеки  

следващ  имот, която 

не се променя според 

срока на изв.на 

услугата. 

 

11. ТСУЕП 

Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционнни проекти 

 

- с доклад за оценка на съответствието 

 

 

- със становище на ОЕСУТ 

0.2% от 

декларираната 

проектна стойност на 

обекта  

50,0 лв +0.2% от 

декларираната 

проектна стойност на 

обекта  

 

12. ТСУЕП 

Съгласуване и одобряване на инвестиционнни проекти 

 

- с доклад за оценка на съответствието 

 

 

- със становище на ОЕСУТ 

 

 

0.2% от 

декларираната 

проектна стойност на 

обекта  

 

50,0 лв +0.2% от 

декларираната 

проектна стойност на 

обекта  

 

13. ТСУЕП Издаване на разрешение за строеж 20,00 лв. 

14. ТСУЕП 

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, 

когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени  

 

- с доклад за оценка на съответствието 

 

 

- със становище на ОЕСУТ 

 

 

 

50,00 лв. 

 

 

100,00 лв. 

15. ТСУЕП 
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 

действието си поради изтичане на срока 

50% от таксата за 

издаване на 

разрешителното  

16. ТСУЕП Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 60,00 лв. 

17. ТСУЕП Допускане етапност в разрешението за строеж 

50% от таксата за 

одобряване на 

основния проект 
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18. ТСУЕП 

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа 

20,00 лв. 

19. ТСУЕП 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи 

от IV и V категория. 

 

100,00 лв. 

20. ТСУЕП 
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 

завършеност на строежи 

40,00 лв. 

21. ТСУЕП 
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през 

чужди поземлени имоти   

50,00 лв. 

22. ТСУЕП 

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти 

50,00 лв. 

23. ТСУЕП Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти   50,00 лв. 

24. ТСУЕП 

Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба 

10,00 лв. 

25. ТСУЕП Издаване на удостоверение за търпимост на строеж  1,00 лв. на м. кв.РЗП 

26. ТСУЕП 

Издаване на скици за недвижими имоти 

 

 

 

 

 

 

 

26.1 за нови скици 

26.2 за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 

6 месеца 

10,00 лв. 

За всеки следващ 

имот –доп.такса 5,00 

лв., която не се 

променя според 

срока на изв.  

на  

услугата. 

 

Обикновена – 5,00 

лв. 

27. ТСУЕП Попълване/поправка на кадастрален план 20,00 лв. 

28. ТСУЕП Заверка на копие на документ от технически архив  

3,00 лв. за І стр. + 

0,30 лв за всяка 

следваща 

29. ТСУЕП 

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в 

действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с 

чл.175 от ЗУТ 

20,00 лв. 

30. ТСУЕП Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 15,00 лв. 

31. ТСУЕП 
Издаване на разрешение за продължаване на строителството на 

спрян строеж 

15,00 лв. 

32. ТСУЕП 

Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа  и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването  

40,00 лв. 

 

33. ТСУЕП 
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство 

20,00 лв. 

Правни и административно-технически услуги 

1. АПИО 
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 

чуждестранен съд или друг орган 

безплатно 

2.  ТСУЕП 
Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за 

насърчаване на инвестиции. 

35 лв. 

Срок : 14 дни след 

влизането в сила на 

Решението на ОбС 

Административни услуги "Селско стопанство" 

1. ИДОС 
2.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от 

землячен регистър 

5,00 
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2. ИДОС 
3. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 

(извършва се от кметствата)  

4,00 

3. ИДОС 
4. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън 

горския фонд 

1,50 лв. на куб.м. 

4. ИДОС 
8. Отменена с решение на ОбС -Стралджа № 584 от Протокол 

№ 41/28.03.2019 г. 

 

5. ИДОС 
9. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър 

рогат добитък 

4,00 

6. ИДОС 

10. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за 

регистрация на  земеделски производители в областната дирекция 

"Земеделие" 

5,00 

Административни услуги “Екология и зелена система” 

1. ТСУЕП 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително 

от язовири и микроязовири и минерални води - публична 

общинска собственост, както и от находища на минерални води - 

изключителна държавна собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от общините 

- за изменение 

-за продължавана на срока 

250 лв. 

 

 

 

 

 

 

- 130,00 лв. 

- 100,00 лв. 

2. ТСУЕП 

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична 

общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, 

ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

- за изменение 

-за продължавана на срока 

250,00 лв. 

 

 

 

- 130,00 лв. 

- 100,00 лв. 

3. ТСУЕП 

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за 

извозване/депониране на битови и производствeни отпадъци, 

строителни и земни маси: 

3.1. За битови, строителни и производствени отпадъци  

3.2. За земни маси, смесени със стр. материали 

 

 

3.3. За земни маси 

 

 

3.4. За временно депониране на земни маси 

 

 

 

 

 

20,00 лв. 

 

20,00 лв +  

35,00 лв. на м. куб 

 

20,00 лв.+ 20,00 лв на 

м. куб 

 

20,00 лв.+ 5,00 лв. на 

м. куб 

4. ТСУЕП  Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци  20,00 лв. 

5. ТСУЕП Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 20,00 

6. ТСУЕП 
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни 

растения 

30,00 

7. ТСУЕП 
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни 

дървета и дървета с историческо значение  

50,00 лв 

8. ТСУЕП Регистрация на превозни средства с животинска тяга  20,00 лв. 

9. ТСУЕП 

Издаване на разрешително за отсичане на дървета под особена 

закрила 

 

30,00 лв. 

10. ТСУЕП 
Издаване на разрешение за кастрене на дървета и храсти в и извън 

регулация  

20,00 лв. 

11. ТСУЕП Издаване на разрешение за отсичане на дървета в  регулация 
20,00 лв. 
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12. ИДОС Маркиране на дървесина, добита извън горските територии 1,50 лв. на куб.м.   

13. ИДОС 
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горските територии  

 0,20 лв. на м. куб., 

но не по-малко от 

5,00 лв. 

  

 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 

 

1. ИДОС Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 

 

15,00 лв. 

 

2. ИДОС 
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни 

и цветни метали 

10,00 лв. 

3. ИДОС Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

4. ИДОС Категоризация на средства за подслон и места за настаняване 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5. ИДОС 
Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за 

гости и стаи за гости 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

6. ИДОС Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

7. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани 

средства за подслон или места за настаняване и издаване на 

удостоверение 

150,00 лв. 

8. ИДОС 
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани 

заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 

150,00 лв. 

9. ИДОС 
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - 

дубликат  

100,00 лв. 

10. ИДОС 
Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници 

100,00 лв. 

11. ИДОС 

Извършване на промени – вписване, отписване на всяко 

конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от 

името на регистриран търговец 

10,00 лв. 

12. ИДОС 

Продължаване срока на действие и за други промени  в данните 

на издадените удостоверения за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници 

100,00 лв. 

13. ИДОС 
Издаване на дубликат на удостоверението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници 

10,00 лв. 

 

Административни услуги „Транспорт” 

1. ИДОС 
Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по 

международни автобусни линии 

50,00 лв. 

2. ИДОС 
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи 

хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране 

безплатно 

3. ИДОС 
 Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова 

дейност 

40,00 лв. 
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Административни услуги „Местни данъци и такси” 

1. МП 

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване 

или погасяване на права или задълженияпо Закона за местните 

данъци и такси 

4,00 лв. 

 

 

2. МП Издаване на копие от подадена данъчна декларация 5,00 лв. 

3. МП 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство: 

3.1. за ведвижим имот по декларирани данни  

3.2. за земеделски земи 

3.3. за незавършено строителство  

 

 

 

6,00 лв. 

8,00 лв.  

8,00 лв. 

 

4. 

 

МП 

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 

средства: 

4.1. от системата 

4.2. ръчно 

 

 

2,00 лв. 

6,00 лв. 

5. МП 

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими 

имоти и такса за битови отпадъци: 

5.1. от системата 

5.2. ръчно 

 

 

2,00 лв. 

6,00 лв. 

6. МП 
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство 

4,00 лв. 

7. МП Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 4,00 лв. 

8. МП Предоставяне на данъчна и осигурителна информация безплатно 

9. МП 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по 

Закона за местните данъци и такси 

4,00 лв. 

10. МП Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 10,00 лв. 

11. МП Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 8,00 лв. 

12. МП 
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 

ползване. 

6,00 лв. 

13. МП Издаване на удостоверение за декларирани данни. 4,00 лв. 

14. МП 

Информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.10 

от ДОПК. 

 

Безплатно 

15. МП 
Информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 

от ДОПК. 

Безплатно 

Административни услуги „Социални дейности” 

1. АПИО 
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения 

до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии 

безплатно 

Административни услуги  Нотариална дейност 

1. АПИО 
Нотариално удостоверяване  на подписите на частни документи, 

които са едностранни актове и не подлежат на вписване 

Тарифа за 

нотариалните такси 

2. АПИО 

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията 

и договорите 

Тарифа за 

нотариалните такси 

3. АПИО 
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения 

от документи и книжа 

Тарифа за 

нотариалните такси 

 

 
 
 
 
 



 23 

 

 

 
Приложение № 2  
                                              Цени на услуги, предоставяни от община Стралджа 

 

Код Отдел Наименование 
Такса/Цена 

1. АПИО 
Издаване на удостоверение за наличие или липса 

в „Архив” на документи 

5.00 лв. 

2. АПИО 

Издаване на заверени копия от документация,  

съхранявана в „Архив”-според броя на 

страниците  

3,00 лв за І-ва 

стр.+0,30 лв. за всяка 

следваща 

3. АПИО 

Издаване на незаверени копия от документация,  

съхранявана в „Архив”-според броя на 

страниците  

2,00 лв за І-ва 

стр.+0,20 лв. за всяка 

следваща 

4. АПИО 

Сключване на граждански брак  

 - с ритуал в залата на Общината  . 

 - с ритуал извън залата на Общината  

 - без ритуал    

 

80,00 лв 

120,00 лв. 

40,00 лв. 

5. ИДОС Заверка на заявление-декларация до нотариуса за 

обстоятелствена проверка. 

 

10,00 лв. за 1 имот от 

декларацията 

6. МП 

Издаване на препис/копие от документ за 

извършено плащане: 

1.1 От системата 

1.2 Ръчно 

 

 

2,00 лв. 

6,00 лв. 

7. МП Издаване на удостоверение за платен данък върху 

превозни средства: 

4,00 лв.  

8. МП Издаване на удостоверение за платен данък върху 

недвижими имоти и такси за битови отпадъци. 

4,00 лв.  

9. МП 
Издаване на удостоверение/справка за частен 

съдебен изпълнител за едно лице 

4,00 лв.  

10. МП 
Попълване на декларация по чл.14 от ЗМДТ с 

ДДС 

5,00 лв. 

11. МП 
Попълване на декларация по чл.54 от ЗМДТ с 

ДДС 

4,00 лв.  

12. МП Попълване на други декларации и образци с ДДС 
4,00 лв.  

13.  

Заверка на удостоверение за данъчна оценка за 

актуалност и/или липса на задължения за имота 

за един имот 

4,00 лв.  

14. МП 

Приемане и обработване на декларации за 

облагане с годишен данък върху недвижими 

имоти за новопостроени или придобити по друг 

начин имоти на територията на общината 

безплатно 

15. МП 

Приемане и обработване на декларация за имот, 

който е основно жилище на лице с намалена 

работоспособност от 50 до 100 на сто 

безплатно 

16. МП 
Приемане и обработване на декларации за 

облагане с данък върху наследствата 

безплатно 
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17. МП 
Приемане и обработване на декларации за 

облагане с данък при придобиване на имущества 

безплатно 

18. МП 
Приемане и обработване на декларации за 

облагане с данък върху превозни средства 

безплатно 

19. МП 

Приемане и обработване на декларации за 

облагане с патентен данък, съгласно чл. 61н от 

ЗМДТ 

безплатно 

20. МП 

Приемане и обработване на декларации за 

облагане с туристически данък, съгласно чл. 61р 

от ЗМДТ 

 

безплатно 

21. МП 

Приемане и обработване на справка-декларации 

за облагане с туристически данък, съгласно чл. 

61р от ЗМДТ 

 

безплатно 

22. МП 

Приемане и обработване на декларации за 

освобождаване на такса за сметосъбиране, 

сметоизвозване 

безплатно 

23. МП 
Приемане на декларации за определяне на такса 

смет, според количеството на  битовите отпадъци 

безплатно 

24. МП 

Искане за прихващане или възстановяване на 

недължимо платени данъци, такси, глоби и 

имуществени санкции  

безплатно 

25. МП Информация и справки по заявки на предприятия 
безплатно 

26. ХД 

Отпечатване на реклама в местен 

бюлетин/вестник с ДДС  

     - до главата   

     - на първа страница  

     - на вътрешна страница  

     - на последна страница   

     - цяла рекламна страница /без първа и 

последна  

 

  

 

 

1.00 лв./кв.см.  

0.80 лв./кв.см.  

0.60 лв./кв.см. 

0.70 лв./кв.см. 

130.00 лв.  

 

 

 

 

27. ХД 

Обяви и съобщения в местен бюлетин/вестник с 

ДДС  

      - малка обява до 10 думи  

      - обяви надвишаващи 10 думи 

 

 

5.00 лв.  

0.60 лв./кв.см. 

28. ХД 

Издаване на удостоверения за регистрация на 

настоятелствата 

 

10,00 лв. 

29. ХД 

Регистрация на местните поделения на  

изповеданията в Република България в 

общинския регистър на вероизповеданията 

20,00 лв. 

30. ХД 

Ползване зали общинска собственост:  

  - за зали в гр. Стралджа/за отоплителния сезон 

таксата се заплаща в двоен   размер/ 

   - за зали в селата/за отоплителния сезон таксата 

се заплаща в двоен  размер/ 

-стадиони 

 

- 10,00 лв на час 

 

- 5,00 лв. на час 

 

- 80 лв. 
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31. ХД 

Такса за посещение в исторически музей 

гр.Стралджа: 

- за деца от 0 до 7 год. 

- за ученици, студенти, пенсионери    

- за пълнолеттни граждани и чужденци  

- за изнасяне на беседа  

- ден четвъртък 

 

 

- безплатно 

- 0.50лв 

- 1.00лв.  

- 5.00лв. 

- безплатно 

32.    ИДОС 

 Цени за нощувка на легло на вечер в обект 

„Бунгало1” и „Бунгало 10”, като следва: 

  

 

 

33. ИДОС - За възрастни и деца над 10 години 

 

20.00 лв. на човек 

 

34. ИДОС 
- Деца до 10 години                                                 

12.00 лв. на човек 

 

35. ИДОС 

Цени за нощувка на легло на вечер в обект:  

„Бунгало Б3”, „Бунгало Б4”,  „Бунгало Б5”, 

„Бунгало Б6”, „Бунгало Б7”,   като следва: 

 

 

 

 

 ИДОС 
- За възрастни и деца над 10 години  

20.00 лв. на човек 

 

 ИДОС 
- Деца до 10 години                                                 

12.00 лв. на човек 

 

36. ИДОС 

Денувка с ползване на легло 

25.00 лв. на човек 

 

 

37. ИДОС 
Ползване на кухня (столова) без нощувка 

 

50.00 лв.  

 

38. 
ИДОС 

Денувка без ползване на легло  

1.00 лв. на човек 

/за лица над 18г./ 

 

39. 
ИДОС 

Ползване на ел.пекарна извън кухня (столова)  

 

6.00лв. за 1 час 

40. ИДОС 
Ползване на ел.скара извън кухня (столова) 

2.00 лв. на час 

41. ИДОС  

Нощувка в информационно- посетителски  

център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника за 

група от 10 до 12 човека.  

 

300.00лв. 

 

42.  
Цена на нощувка 

 

25,00лв. на човек 

43.  
Цена на нощувка в апартамент 

120,00 лв. за целия 

апартамент 

44. ИДОС 

Ползване на конферентна зала в информационно- 

посетителски  център (хижа) „Инджови извори”, 

с.Войника, без нощувка за 1 ден. 

 

 

безплатно 

45. ИДОС Ползване на столова и кухненски бокс без 

нощувка 

150.00лв. 

46. ИДОС 

Ползване на  навес с маси в информационно- 

посетителски  център (хижа) „Инджови извори”, 

с.Войника, общо за всички за 1 ден. 

 

50.00лв. 

47. ИДОС 

Ползване на местата за пикник, „Гнезда” за 

наблюдение и електронни материали за 

биологично разнообразие и други. 

  

безплатно 
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48. ИДОС 

Превоз на дърва 

 

 

14.00лв./куб.м. 

 

 

 Забележка: За нощувки на лица с постоянен адрес -Община Стралджа и техните деца включително 

и за членове на ТД „Кале” – гр. Стралджа  и техните деца  намаление за нощувка с 10% ( десет процента) 

от цената, както и за ученици от учебни заведения на територията на община Стралджа. 
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Вх. № …….…/……….. г.                        
 
 

      
Приложение 3 

                                                                                      До  Кмета 
                   на ОбщинаСтралджа   
                             Местни данъци и такси  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за   определянето на таксата  за битови отпадъци в зависимост от количеството 

/Съгласно чл. 16, ал. 2, т.2  от Наредба № 5 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на Община Стралджа/ 

 
   1.От ................................................................................................................................... 
/ наименование на предприятието или собствено,бащино и фамилно име на лицето/ 

 
2.ЕГН/ЛНЧ  или осигурителен номер за чужд гражданин/...............................................  
 
3. БУЛСТАТ /ЕИК/ ..............................................  
 
4.Адрес................................................................................................................................. 
/седалище или настоящ адрес на лицето / 

5.Адрес за кореспонденция:.............................................................................................. 
  
6. Чрез................................................................................................................................... 
/име – собствено, бащино и фамилно  на представителя или пълномощника / 

адрес  .................................................................................................................................. 
/ настоящ адрес  на лицето / 

7.ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/...............................................  
  
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
 
 Декларирам/е, че  за имот с партиден №............................., представляващ ……….., 
находящ  се на  адрес  ................................................................................................ 
/гр. /с,/,общ , г.к., ул., бл., вх., ап., ет./ 

през...................г. желаем таксата  за битови отпадъци да се определи в зависимост 
от количеството изхвърлени отпадъци, за което ще използваме следните съдове: 
                                                                                
1......................................................                                                                                                     
            / вид и брой /                                                                      
2.....................................................        
            /вид и брой /                                                                            
 
Дата : Подпис и печат на декларатора: 
  
1................................................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
за  определяне на таксата за битови отпадъци в зависимост от количеството 
/съгласно чл. 16, ал.2, т. 2 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услугите на Община Стралджа/ 
 
От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени лица  /собственици или 
ползватели/ или от упълномощен от тях представител. 
Кога се подава – Декларация се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите на един 
имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от количеството на 
битовите отпадъци, като се посочват вида и броя на използваните съдове за битови отпадъци. 
Срок за подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За придобитите 
през годината имоти декларацията се подава в 2 - месечен срок от датата на придобиването им. 
Къде се подава – Декларацията се подава в Община Стралджа 
От кого се приема в Община Стралджа – Декларацията се приема от длъжностно лице и се завежда 
в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и 
допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с 
входящ номер и дата.  
 
Указания за попълване на декларацията 
 
1.Попълват се имената на собствениците или ползвателите на дадения имот /наименованието на 
предприятието и БУЛСТАТ /ЕИК/ за юридическо лице или собствено, бащино и фамилно име и ЕГН 
за физическо лице/. 
2.Попълва се ЕГН, за чужд гражданин, който няма ЕГН - личен номер на чужденец или осигурителен 
номер. 
3.Попълва се БУЛСТАТ /ЕИК/. 
4.Попълва се адреса на седалището на предприятието или на местоживеене на физическото лице. 
5.Попълва се адрес за кореспонденция, който за физическите лица е постоянния или адрес за 
получаване на официални съобщения, за предприятията – адреса по търговския регистър, а за 
едноличните търговци - адреса на управление.   
6.Попълват се имената на представляващия предприятието или на упърномощения представител на 
физическото лице. 
7.Попълва се ЕГН /личен номер на чужденец или осигурителен номер за чужд гражданин/ на 
представителя или пълномощника. 
8.Попълва се последователно: 
партидния номер на имота; 
вида на имота  - апартамент, ателие и др.; 
точния адрес на имота; 
годината, за която се отнася декларацията; 
вид и брой на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината. 
9.Записва се датата, на която е подадена декларацията, подписва се и се подпечатва. 
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Приложение 4 

Вх. № …….…/……….. г.                        

                                                                                       До   

                                ОбщинаСтралджа   
                                                                 Отдел „Местни приходи”  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ  

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 

 

   1.1  

От.............................................................................................................ЕГН.................................. 
/ собствено ,бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК/ 

1.2 

адрес...................................................................................................................................................  
/ настоящ адрес  на лицето или седалището на предприятието / 

1.3 представлявано 

от...................................................................................ЕГН.................................. 
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия / 

2. 

..................................................................................................................ЕГН.................................... 
/собствено ,бащино и фамилно име и ЕГН на лицето,наименование на предприятието и ЕИК / 

адрес.....................................................................................................................................................

.... 
/ настоящ адрес на  лицето или седалището  на предприятието / 

3. 

.................................................................................................................ЕГН..................................... 
/собствено , бащино и фамилно име и ЕГН на лицето / 

адрес.....................................................................................................................................................

... 
 / настоящ адрес на лицето / 

4. 

.................................................................................................................ЕГН.................................... 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето / 

адрес 

....................................................................................................................................................... 
/ настоящ адрес  на лицето / 

5. 

.................................................................................................................ЕГН.................................... 
/собствено , бащино и фамилно име и ЕГН на лицето / 

адрес 

....................................................................................................................................................... 
/ настоящ адрес  на лицето / 

 
Уважаеми дами и господа,  

 

 Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че 

недвижим имот с партиден №.................................................................................................., 
     (№ под който имота е заведен в съответната община)  
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представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... 
              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)  

........................................................................................................................................................... 

няма да се ползва през цялата.................година. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Подпис и печат на декларатора/ите: 

                                                                                                      1 ......................................................   

                                                                                2 ...................................................... 

                                                                                   3 ...................................................... 

Дата................................                                                              4 .....................................................                                                                                  

                                                                                   5 ......................................................                         
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                          Декларацията за освобождаване от такса битови отпадъци  

за услугата сметосъбиране и сметоизвозване 

 

/съгласно чл. 71, т. от Закона за местните такси / 

 

От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени лица /собственици 

или ползватели/ или от упълномощен от тях представител. 

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които имота няма да се 

използва през цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да 

плащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване. 

Срок за подаване – Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната 

година. 

Къде се подава – Декларацията се подава в Община Стралджа 

От кого се приема в Община Стралджа – Декларацията се приема от служител на 

дирекция „Местни данъци и такси” и се входира в програмния продукт след проверка на 

обстоятелствата посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни 

документи. При приемане на декларацията на подателя се издава входящ номер с дата. 

Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички задължени лица 

са я подписали.  

 

Указания за попълване на декларацията 

 

1.1 Попълват се имената на собствениците или ползвателите на дадения имот 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН за физическо лице или наименованието на 

предприятието и ЕИК/ за юридическо лице/. 

1.2 Попълва се настоящия адрес на физическото лице или седалището на 

предприятието. 

1.3 Попълват се имената на представляващия предприятието или на упълномощения 

представител на физическото лице по т. 1.1. 

2, 3, 4 и 5 се попълват по начина, посочен в т. 1 за другите съсобственици или 

ползватели. 

6. Попълват се последователно: 

 партидния номер на имота; 

 вида на имота: апартамент, ателие, земя и др.; 

 точния адрес на имота; 

 годината, за която се отнася декларацията; 

7. Записва се датата, на която е подадена декларацията. 

8.Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици  /ползватели/, а 

при юридическите лица – подпис на ръководителя и печат на предприятието.        
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Приложение № 5 
 
 
 
   
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за притежаване на куче /кучета/, по чл.5 от Наредбата за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучета на територията на Община Стралджа 
 

І. Декларатори: 
1………………………………………………………..., ЕГН/булстат………………………. 
            /име, презиме, фамилия/ 
2. …………………………………………………….…, ЕГН/булстат………………………. 
/име, презиме, фамилия, фирма, седалище и адрес на управление/ 
……………………………………………………………………………………………. 
/постоянен адрес по местоживеене на собственика – град, село, улица, №, вход, апартамент, 
телефон/ 
 

ІІ. Декларирам/е/, че: 
притежавам(е) …….бр. куче(та), придобито(и) преди 01.01.2007 г. 
притежавам(е) …….бр. куче(та), придобито(и) преди…………….. 
ІІ.Основания за освобождаване от такса са кучета на: 
инвалиди………бр.     служебни в организация на бюджетна издръжка 
….бр. 
използвани за опитни цели….бр.  използвани от Българския червен кръст ……..бр. 
кастрирани……….бр.     ловни ………..бр. 
 
ІV.Прилагам(е) следните документи: 
копие на ветеринарномедицински паспорт (2 и 3 страница) 
документ, удостоверяващ целта на използване на кучето, издаден от 
специализираните институции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и други) 
 
Дата:…………..200….г.   1………………. 2……………….. 
                   /подписи и печат/ 
 

 
Размер на таксата: 
За годината на придобиване                            …………….….лв. 
Годишен размер                                                ………………..лв. 
 
                                                                                                Подпис на служителя: 
 
* Данните, които ни предоставяте доброволно и представляват лични данни по ЗЗЛД, подлежат на специална защита и ние 
поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети 
лица! 

Община Стралджа 
Кметство/Км.наместничество…………………… 
Вх.№………………… 
/попълва се служебно/ 

file://слрб

