ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Любимец,
приета с Решение № 217 от 26.03.2003г., последно
изменена и допълнена с Решение № 576 от
13.03.2015г., на Общински съвет Любимец.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 37
на ОбС, прието с протокол № 5 от 29. 01. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
Допълва и изменя Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Любимец, както следва:
§1. Чл.22, ал.2 се изменя така: Размерът на месечната такса за целодневни групи в детски
градини се определя на 44,00 лв., в това число:
т.1 - 4.00 лв. постоянна такса, която не се влияе от посещаемостта на децата;
т.2 - 40.00 лв., (влияе се от посещаемостта на децата);
§2. Чл.22, ал.3 се създава нов текст: Размерът на месечната такса за целодневни групи в
детски ясли се определя на 32,00 лв., в това число;
т.1 - 2.00 лв. постоянна такса, която не се влияе от посещаемостта на децата;
т.2 - 30.00 лв., (влияе се от посещаемостта на децата);
§3. Чл.22, ал.4 се отменя.
§4. Чл.22, ал.5 се изменя така: Когато едно семейство има две деца и са приети в едно, или в
различни детски заведения в общината, таксите по ал.2, т.2 и ал.3, т.2 за второто дете се заплащат в
размер на 50 % .
§5. Чл.22, ал.6 /отменена с Решение №46/16.02.2012 г./ текста не се изписва
§6. Чл.22, ал.8 се изменя така: При отсъствие на децата, таксата по ал.2, т.2 и ал.3, т.2 не се
заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условия, че родителите предварително са
уведомили писмено директора на детското заведение.
§7. Чл.22, ал.9 се изменя така: За ползване на намаленията по ал. 5 и ал.12
освобождаването по ал.7, родителите или настойниците подават декларация до директора на
заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.
§8. Чл.22, ал.11 се изменя така: За ползване на детска млечна кухня, за деца от 3 месеца до 3
години, родителите заплащат дневна такса в размер на 1,20 лв./за 1 купон/
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§9. Чл.22,ал.12: се изменя така: Когато едно семейство има повече от две деца, таксите по
ал.2, т.2 и ал.3, т.2 се заплащат в размер на 50 % за първо, второ и трето дете, 100 % за четвърто и
всяко следващо дете.
§10. Чл.22, ал.13 се изменя така: Таксите по ал.2 и ал.3 на деца, на които един от родителите е
починал, се заплащат в размер на 50 %.
§11. Чл.35, ал.1 се изменя така: Размерът на таксите за технически услуги се определя както
следва:
1. за издаване на скица за недвижим имот:
- обикновена услуга – 10.00 лв.;
- бърза услуга – 15.00 лв.;
- експресна услуга – 20.00 лв.;
2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 20.00 лв.;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца:
- обикновена услуга – 7.00 лв.
- бърза услуга – 10.00 лв.
- експресна услуга – 15.00 лв.
4. /отменена с Решение № 536 от 19.12.2014г. / текста не се изписва /
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното
устройство;
- обикновена услуга – 10.00лв.
- бърза услуга – 15.00лв.
- експресна услуга – 20.00лв.
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях 5.00 лв./стр. ;
7. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси,
павилиони, кабини и други – 20.00 лв.
8. /изменена с решение № 46 от 16.02.2012г./ за издаване на разрешение за строеж, основен
ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 30.00 лв.
9./допълнена с решение № 46 от 16.02.2012г. /СЕ ОТМЕНЯ - преминава в Приложение №
1 към чл.54/
10./допълнена с решение № 46 от 16.02.2012г./ /СЕ ОТМЕНЯ - преминава в Приложение
№ 1 към чл.54/
11. /допълнена с решение № 46 от 16.02.2012г., изменена и допълнена с Решение № 536 от
19.12.2014г; се изменя така: съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво – 40.00 лв.;
§12. Чл.37, се изменя така: За извършени услуги по гражданско състояние и административно
обслужване се заплащат следните такси:
№

ОБА
1.1
ОБА
1.2
ОБА
1.2а
ОБА
1.3
ОБА
1.4
ОБА
1.5

Вид услуга

Обикн
овена
/до 3
дни/
0.00

Експресна
/8 раб.часа/

Издаване на удостоверение за наследници
/за всеки следващ екземпляр/
Издаване на удостоверение за наследници, за които се
изисква служебна информация от други общини
Издаване на удостоверение за семейно положение

5.00
2.00
10.00

-

5.00

8.00

Издаване на удостоверение за семейно положение,
съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени
връзки

5.00

10.00

5.00

10.00

Възстановяване или промяна на име

-

-
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ОБА Издаване на удостоверение за идентичност на лице с
1.7 различни имена
/за всеки следващ екземпляр/
ОБА Издаване на удостоверение за сключване на
1.8 граждански брак от български гражданин в чужбина
ОБА Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд
1.9 гражданин с документ за сключване на граждански
брак в Република България
ОБА Издаване на удостоверение за постоянен адрес
1.10
ОБА Издаване на удостоверение за промени по постоянен
1.13 адрес
ОБА Издаване на удостоверение за настоящ адрес
1.14
ОБА Издаване на удостоверение за промени по настоящ
1.17 адрес
ОБА Издаване на удостоверение за правно ограничение
1.18
ОБА Издаване на удостоверение за родените от майката
1.19 деца
ОБА Съставяне на актове за гражданско състояние на
1.21 български граждани, които имат актове съставени в
чужбина /пресъставяне на актове за раждане, брак и
смърт/
ОБА Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
1.23
ОБА Издаване на удостоверение за граждански брак –
1.25 дубликат
ОБА Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за
1.27 втори и следващ път
ОБА Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за
1.28 раждане или смърт
ОБА Заверка на документи по гражданско състояние за
1.29 чужбина
ОБА Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
1.30 населението
ОБА Издаване на заверен препис или копие от личен
1.32 регистрационен картон или страница от семейния
регистър на населението
ОБА Отразяване на избор или промяна на режим на
1.34 имуществени отношения между съпрузи
ОБА Припознаване на дете
1.35
ОБА Комплектоване и проверка на документи към искане за
1.37 установяване на българско гражданство
ОБА Издаване на многоезични извлечения от актовете по
1.38 гражданско състояние /раждане, гр.брак и смърт/
ОБА Признаване на чуждестранни съдебни решения или
0.1 друг съдебен или административен акт, съгласно
КМЧП
ОБА Издаване на преписи или заверени копия на актове по
0.2 гражданско състояние
ОБА Издаване на други удостоверения, не цитирани по-горе
0.3

4.00

10.00

1.00
10.00

-

10.00

20.00

3.00

-

5.00

10.00

3.00

-

5.00

10.00

4.00

10.00

5.00

10.00

0.00

-

5.00

8.00

5.00

8.00

5.00

8.00

5.00

8.00

15.00

20.00

10.00

-

5.00

10.00

0.00

-

0.00

-

20.00

-

5.00

15.00

0.00

-

5.00

10.00

5.00

10.00
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§13. Приложение № 1 на чл.54 се изменя така:

Код
ОБА 2

ОБА 2.1
ОБА 2.2
ОБА 2.3
ОБА 2.4

ОБА 2.5
ОБА 2.6
ОБА 2.7
ОБА 2.8
ОБА 2.9
ОБА
20.6
ОБА 3
ОБА 3.1
ОБА 3.2
ОБА 3.3а
ОБА
3.3б
ОБА 3.4
ОБА 3.6
ОБА 3.7
ОБА 3.8

Наименование на документа/услугата

Цена (лв.)
Обикновена Бърза Експресна

Административно-технически услуги "Общинска
собственост"
Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по
реда на ЗНО (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от
5,00
ЗУПГМЖСВ – ново
Срок на изпълнение до 30 дни
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции
за възстановяване на собственост върху недвижим имот – ново
10,00
Срок на изпълнение до 14 дни
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на
удостоверения – ново
5,00
Срок на изпълнение до 30 дни
Справки по актови книги и издаване на заверени копия от
документи относно "Общинска собственост" – ново
5,00
Срок на изпълнение до 14 дни
Издаване на удостоверение за отписване на имот от Актовите
книги за имоти Общинска собственост, или за възстановен
10,00
общински имот – ново
Срок на изпълнение до 14 дни
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен
10,00
акт за общинска собственост
Справка относно разпределение на идеални части от общите
10,00
части на сгради с етажна собственост
Издаване на заповед за изземване на имот
80,00
Издаване на удостоверение относно собствеността на
10,00
недвижими имоти
Продажба на тръжна и конкурсна документация на обекти
Общинска собственост
- Процедури по ЗОП
50,00/к-кт
- Процедури по Наредба № 2 на ОбС - Любимец
15,00/к-кт
Административно-технически услуги "Устройство на
територията"
Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
12,00
18,00
24,00
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
30,00
Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски
30,00
територии без промяна на предназначението
Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи, без
30,00
промяна на предназначението
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени
50,00
планове
Издаване разрешение за допускане изработването на проекти за
50,00
изменение на подробни устройствени планове
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
20,00
30,00
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти:
- за производство и за КОО
0,60/кв.м, но не по-малко от
100,00
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- за жилищно строителство

0,30/кв.м, но не по-малко от
100,00
- за линейни обекти
0,60/л.м, но не по-малко от
100,00
0,60/кв.м, но не по-малко от
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които 100,00
се издава разрешение за строеж
0,50/л.м, но не по-малко от
- за сгради на кв. м РЗП
100,00
ОБА 3.9
- за линейни обекти на л. м
0,25/кв.м, но не по-малко от
- за фотоволт. обекти на кв. м
100,00
- за други
3/1000 в-у ст-стта на обекта, но
не по-малко от 100,00
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, 0,60/кв.м, но не по-малко от
ОБА
когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени :
100,00
3.10
- за производство и за КОО
0,30/кв.м, но не по-малко от
- за жилищно строителство"
100,00
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни
ОБА
настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с
15,00
3.12
влязло в сила разрешение за строеж)
ОБА
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на
30,00
3.13
инвестиционни проекти
ОБА
Разрешаване изработването на комплексен проект за
50,00
3.14
инвестиционна инициатива
ОБА
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило
20,00
30,00

3.15
действието си поради изтичане на срока
ОБА
Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
50,00
3.16
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна
0,20/кв.м, но не по-малко от
документация
60,00лв
ОБА
-сгради и преустройства на сгради на кв.м РЗП
0,20/л.м, но не по-малко от
3.18
-за линейни обекти на л.м
60,00лв
-други обекти
100,00лв
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване
ОБА
0,40/кв.м, но не по-малко от
на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете
3.19
20,00лв
строежи от IV и V категория
ОБА
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен
20,00
3.20
на завършеност на строежи
ОБА
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през
120,00
3.21
чужди поземлени имоти
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на
ОБА
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
120,00
3.22
инфраструктура през чужди имоти
ОБА
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
120,00
3.23
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части
ОБА
отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за
20,00
3.25
извършване на доброволна делба
ОБА
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
50,00
75,00

3.26
ОБА
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
20,00
3.28
ОБА
Попълване/поправка на кадастрален план
50,00
3.30
ОБА
Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при
120,00
3.33
извършване на специално ползване на пътища
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ОБА
3.36
ОБА
3.37
ОБА
3.38
ОБА
3.40
ОБА
3.41
ОБА
3.42
ОБА
3.44а
ОБА
3.44б
ОБА
30.9
ОБА
30.12
ОБА
30.13
ОБА
30.15
ОБА
30.17
ОБА
30.20

Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници
на терени за рекултивация
Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

100,00

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени
сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във
връзка с чл.175 от ЗУТ
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

50,00

ОБА
30.28
ОБА
30.39
ОБА
30.40
ОБА
30.57
ОБА
30.72

20,00

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или
преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура
през имот-общинска собственост
Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на
техническата инфраструктура
Одобряване на подробен устройствен план в обхват до един
квартал, или за поземлени имоти извън границите на населени
места
Одобряване на подробен устройствен план в обхват над един
квартал или за линейни обекти

120,00

Издаване на скици за линейни обекти

20,00

Удостоверение за възникнало сервитутно право
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за
доброволна делба, внесени от всички заинтересовани страни

10,00

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка
Удостоверение за отстояние на търг. обект от здравно, детско и
учебно заведение

Оценяване на инвестиционен проект
- за производство и за КОО на кв. м РЗП
- за жилищно строителство на кв. м РЗП
- за линейни обекти на л. м
- за фотоволт. обекти на кв.м
- за други
ОБА
30.27

50,00

Разглеждане и одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива -за сгради и преустройства на
сгради на кв.м РЗП
Разглеждане и одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива
- за линейни обекти на л.м
- други обекти
Издаване на заповед за смяна на титуляра в разрешението за
строеж
Вписване на забележка към разрешението за строеж
Одобряване на проекти за остъкляване на балкони /когато са
разположени към първостепенна пътна мрежа/
Издаване на становище за влияние на обекти върху околната
среда

120,00
100,00

300,00

50,00
30,00

45,00

60,00

180,00

270,00

360,00

0,60/кв.м, но не по-малко от
100,00
0,30/кв.м, но не по-малко от
100,00
0,50/л.м, но не по-малко от
100,00
0,25/кв.м, но не по-малко от
100,00
3/1000 в-у ст-стта на обекта, но
не по-малко от 100,00
0,78/кв.м, но не по-малко от
130,00
0,65/л.м, но не по-малко от
130,00
3,9/1000 в-у ст-стта на обекта,
но не по-малко от 130,00
30,00
30,00
100,00
30,00
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ОБА 4
ОБА 4.1
ОБА 5
ОБА 5.1
ОБА 5.2
ОБА 6
ОБА 6.2

ОБА 6.4

ОБА 7
ОБА 7.1
ОБА 7.2
ОБА 7.3
ОБА
70.1
ОБА
70.3
ОБА
70.4
ОБА
70.5
ОБА
70.6
ОБА
70.7
ОБА
70.8
ОБА 8

ОБА 8.1

Правни и административно-технически услуги
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на
чуждестранен съд или друг орган
Административни услуги "Контрол по строителството"
Проверка за спазване определената линия на застрояване,
заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура
Проверка за установяване на съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и за това, че подробният
устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Административни услуги "Кадастър"
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския
регистър
Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
- За предоставяне на копие от кадастрален , регулационен,
застроителен или друг план в графичен вид /сканиран/
- Издаване на препис-извлечение на полигонова и осова мрежа
- Копие от реперен карнет - 3.00 лв. на точка
Административни услуги "Реклама"
Издаване на разрешение за поставяне на рекламноинформационни елементи
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
изграждане на рекламно съоръжение
Издаване на разрешение за специално ползване чрез
експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и
обслужващите зони
Одобряване на проекти на рекламно-информационни елементи
Разрешение за ползване на автомобил с високоговорител с
рекламна цел
Разрешение за ползване на маси, от които се раздават рекламни
материали
Свободно стоящи витрини за рекламна цел
За фирмени указателни табели -при закрепване на стени, огради
и др.
За фирмени указателни табели -при закрепване на
самостоятелни стойки на тр.площи
За високо говорител за будки, павилиони , подвижни маси и др.
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Издаване на разрешения на физически и юридически лица за
извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и
земни маси

10,00

40,00

40,00

10,00

2,00 лв. на кв.м., но не помалко от 10,00 лв.
2,00 лв. на точка
3,00 лв. на точка
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00/ден
1,00/ м2-на ден
2,00/м2 -месечно
3,00/м2 -месечно
3,00/м2 -месечно
3,00/м2 –на ден
10,00

/цените за депониране на разрешени от община Любимец количества
отпадъци се определят съгласно Приложение 1 към чл. 17, ал.1 от Наредба
№ 16 за управление на отпадъците на територията на община Любимец/

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя
ОБА 8.2 от емлячен регистър
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5
ОБА 8.5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице,
ОБА 8.6
представили разрешително за упражняване на частна

20,00
30,00
10,00
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ветеринарномедицинска практика
Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за
ОБА 8.7 регистрация на земеделски производители в областната
дирекция "Земеделие"
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни
ОБА 8.9 растения
ОБА
8.10
Издаване на разрешително за достъп до горски територии
ОБА 9 Административни услуги “Зелена система”
ОБА 9.1 Издаване на разрешение за преместване на растителност
ОБА 9.2 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни
ОБА 9.3 декоративни дървета и дървета с историческо значение
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета
ОБА 9.5 и на лозя над 1 декар
ОБА 11 Административни услуги"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и
холограмни стикери за автомобилите
ОБА11.1
- разрешение за таксиметров превоз
- холограмни стикери за автомобили
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците,
ОБА
ограничени за движение на пътни превозни средства
11.2
- за 1 транспортно средство за 1 месец
- за 1 транспортно средство за 1 година
ОБА
11.3
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
ОБА
изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към
11.9
него
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
ОБА
експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки
11.10 към него
ОБА
Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през
11.12 летния сезон
ОБА
Заверка на дневници за покупка и продажба на черни и цветни
11.30 метали
ОБА 12 Административни услуги „Транспорт”
ОБА
Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът
12.1
по международни автобусни линии
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
ОБА
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и
12.3
надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата
на пътя
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез
ОБА
временно ползване на части от пътното платно и на земи в
12.4
обхвата на пътя
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС,
ОБА
обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при
12.5
паркиране
ОБА
Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение
12.6
на автомобили превозващи извънгабаритни товари
Услуги, свързани с административно обслужване на
ОБА 16 граждани
ОБА
Ползване на зали общинска собственост-зала "Любимец"

5,00
10,00
10,00
10,00
15,00
50,00

40,00
15,00/бр.

5,00
50,00
10,00
50,00

50,00
50,00
10,00

20,00

50,00

50,00

50,00

30,00/час
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16.1
ОБА
16.2
ОБА
16.3
ОБА
16.4
ОБА
16.5
ОБА
16.6
ОБА
16.7
ОБА
16.8
ОБА
16.9
ОБА
16.10
ОБА
16.11
ОБА
16.12
ОБА
16.13
ОБА
16.14
ОБА
16.15
ОБА
16.16
ОБА
16.17
ОБА
16.18
ОБА
16.19
ОБА
16.20

Ползване на зали общинска собственост-зала "Общински
Съвет"

10,00/час

При заявено ползване на залите от 5 до 50 часа месечно

120,00

При ползване на залите над 50 часа месечно
Сключване на граждански брак в сградата на общината/служба
ГРАО/
Тържествени ритуали-сключване на граждански брак в
ритуалната зала
Тържествени ритуали-сключване на граждански брак извън
ритуалната зала

220,00

Тържествени ритуали-именуване на дете
Услуги за погребения /ковчег/
- клас 1
- клас 2

20,00

Услуги за погребения-кръст

7,00

Услуги за погребения -превоз с погребална кола

36,00

Услуги за погребения-изкопаване и закриване на гроб

108,00

Надгробно слово
Заверка на копия от актове, договори, заповеди, решения,
протоколи и други документи

10,00

Издаване на удостоверение от общ характер

5,00

Попълване на приложение на данъчна декларация

2,00

30.00
50,00
80,00

66,00
76,00

5,00

Бланки/стикери

0,50/бр.

Копирни Услуги
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
по Закона за местните данъци и такси
Издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи,
заповеди, актове и договори
За ползване на обществена тоалетна /Прието с Реш.№576 от
13.03.15г./

0,20/стр.
2,00
5,00/стр.
0,30

Забележка към Приложение № 1:
- Услугите по код ОБА 16.11 и ОБА 16.12 са задължителни.
- Във връзка с предоставяните услуги по код от ОБА 16.9 до ОБА 16.13, общината поема разходите
за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, настанените в заведения за социални
услуги и регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, получаващи месечни помощи по чл. 9
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и инвалиди, които са
подпомагани по реда на Глава V от Правилника за прилагане на Закона за интегриране на хора с
увреждания /ППЗИХУ/ и ветераните от войната.
Посочените цени в приложението са с включено ДДС.
§14. Приложение 3 на чл.45 се изменя така:
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Чл.1. (1) / Нова – Решение №321 от 24.07.2013г. / Размера на таксите за страничните ползвания и
страничните горски продукти се определят по следния начин:
№ по
ред
1
I.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
II.

Наименование
2
Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по
Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,
коприва, троскот)
Листа (с изключение на листа от коприва):
- орех
- други
Стръкове (с изключение на стръкове от маточина)
Цветове (с изключение на цветове от лайка)
Плодове:
- хвойна синя
- шипка
- орех, обикновен кестен
- други
Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
- семена от иглолистни видове
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия,
шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена)
празни (без семена)
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване
Пъпки
Кори:
- корков дъб (женски корк)
- обикновен кестен
- други
Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов
- други
- мъхове
Определям цена за ползване на гъби, горски плодове, ароматни и
лечебни растения, извън списъка на лечебните растения по Закона за
лечебните растения , с право на добив от горските територии,
предоставени за управление на държавните предприятия или общинска
собственост за календарна година, както следва:
- за физически лица
- за юридически лица
Събиране на охлюви
Събиране на раци
Улов на жаби
Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча)

3

Такса
(в лв.)
4

кг

0,04

кг
кг
кг
кг

0,02
0,04
0,04
0,04

кг
кг
кг
кг

0,12
0,06
0,18
0,04

кг
кг

0,15
1,20

кг
кг
кг
бр.
кг

0,15
0,15
0,20
0,04
0,10

кг
кг
кг

0,20
0,20
0,20

кг
кг
кг

0,15
0,15
0,15

кг
кг
кг
кг

30.00
300.00
0,20
0,50
0,40
0,10

Мярка
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III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IХ.
X.
XI.
XII.

XIII.

ХIV.
ХV.

ХVI.
ХVII.

ХVIII.

ХIХ.

Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)
Коледни елхи:
- до 1 м
- до 2 м
- над 2 м
Пръчки:
- върбови, лескови и др. (сурови)
- дрянови клони до 1 м
Камъш, папур и др.
Пънове от всички дървесни видове
Борина от пънове
Смола - балсамова (течна и суха)
Паша в горските територии и горските пасища на (за една година):
- едър рогат добитък
- коне, катъри, магарета и мулета
- овце
- свине
- кози или ярета до 3 бр.
- кози или ярета до 5 бр.
- кози или ярета над 5 бр.
Такси за събиране на строителни и инертни материали:
- пясък, чакъл и баластра
- варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна
облицовка
Глина и други инертни материали
Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище
Месечна такса за ползване на площи за:
- временни складове за дървени и растителни материали
- временни депа за строителни материали - строителни камъни,
декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други
- временен престой на животни
Такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без
учредени ограничени вещни права (за 1 месец)
Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
- в гори и земи от общинските територии, попадащи в границите
на курорти и природни паркове
- в други гори и земи от общинските територии
Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване
на стопанска дейност (за едно денонощие):
- в горските територии и земи от общинските територии, попадащи в
границите
- на курорти и природни паркове
- в други горски територии и земи от общинските територии
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания
(за едно моторно превозно средство)
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания в
защитени територии (за едно моторно превозно средство)

пр. куб. м 0,30
пр.куб. м 4,00
т
4,00
бр.
бр.
бр.

3,00
3.50
4,50

бр.
бр.
кг
пр. куб. м
кг
кг

0,20
0,20
0,06
0,60
0,12
0,20

за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.

1,50
0,80
0,30
2
2
2,50
6

куб. м

3

куб. м

6

куб.м
за 1 кг

1
7

дка

12

дка
дка

24
12

дка

12

за 10 м2
за 10 м2

1,20
0,60

м2
м2

1,20
0,60

за 1 ден

20

за 1 ден

40
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Приложение 6
МЕТОДИКА
за образуване на начални цени за продажба на дървесина от горските територии - общинска
собственост чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Цената на отделните сортименти да се образува като сбор от следните точки:
№

1.

2.

3.

Вид разход

Забележка:
Съгласно приетите от
Едрата, средната и
Общински съвет - Любимец:
дребната дървесина се
Раздел ІХ, чл. 44, Приложение № 2 ценообразува на плътен
от Наредба №7 на Общински
м³.
Такса на корен за
съвет гр.Любимец.
съответния сортимент Такси на корен на облите дървени За дървата –минимални
материали, дървата за горене и
коефициенти за
вършината добити от
превръщане на обемите
горските територии собственост
на дървесината от
на Община Любимец
пространствени в
Чрез Наредба за условията и реда плътни кубични метри са
както следва:
за възлагане изпълнението на
Иглолистна
дейности в горските територии дървесина
държавна и общинска
Реално направени разходи за
Дърва за горенесобственост, и за ползването на
маркиране по сортименти
0,60;
дървесина и недървесни горски
Технологична
продукти, чрез обществена
поръчка или други установени от дървесина -0,65;
Технологични трески,
закона начини
изрезки и стърготини0,40;
Вършина-0,30;
„Съгласно Приложение № 4Широколистна
Такси за административни услуги
дървесина:
т.1 и Приложение № 5 към чл.
Дърва за горенеРазходи за
45б, -Такси за технически услуги
административни и
т.2 и т.11, от Наредба № 7 от 0,55;
Технологична
технически услуги./изм.с
26.03.2003г. на Общински съвет
дървесина -0,60;
Решение№368от 18.12.2013г.
Любимец за определянето и
Технологични
администрирането на местните
трески, изрезки и
такси и цени на територията на
стърготини-0,40;
Община Любимец”
Вършина-0,30;
Приложение 6.1
МЕТОДИКА

за образуване на начални цени за продажба на дървесина от горските територии - общинска
собственост чрез добив и продажба на добитата дървесина
Цената на отделните сортименти да се образува като сбор от следните точки:
№

Вид разход

Забележка:
12

1.

Такса на корен за
съответния сортимент

2.

Реално направени разходи за
маркиране по сортименти

3.

Реално направени разходи за
сечта по сортименти

4.

Разходи за
административни и
технически услуги ./Изм.с
Решение №368от
18.12.2013г.

Съгласно приетите от
Общински съвет - Любимец:
Раздел ІХ, чл. 44, Приложение № 2
от Наредба №7 на Общински
Едрата, средната и
съвет гр.Любимец.
дребната дървесина се
Такси на корен на облите дървени ценообразува на плътен
материали, дървата за горене и
м³
вършината добити от
.
горските територии
За дървата –минимални
собственост на Община Любимец коефициенти за
Чрез Наредба за условията и реда превръщане на обемите
за възлагане изпълнението на на дървесината от
дейности в горските територии - пространствени в
държавна и общинска
плътни кубични метри са
собственост, и за ползването на както следва
дървесина и недървесни горски Иглолистна дървесина
продукти, чрез обществена
Дърва за горенепоръчка или други установени от 0,60;
закона начини
Технологична
Чрез Наредба за условията и реда дървесина -0,65;
Технологични трески,
за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - изрезки и стърготини0,40;
държавна и общинска
Вършина-0,30;
собственост, и за ползването на
Широколистна
дървесина и недървесни горски
дървесина:
продукти, чрез обществена
Дърва за горенепоръчка или други установени от
0,55;
закона начини
Технологична
Съгласно Приложение № 4-Такси
за административни услуги т.1 и дървесина -0,60;
Технологични
Приложение № 5 към чл. 45б, трески, изрезки и
Такси за технически услуги т.2 и
стърготини-0,40;
т.11, от Наредба № 7 от
Вършина-0,30;
26.03.2003г. на Общински съвет
Любимец за определянето и
администрирането на местните
такси и цени на територията на
Община Любимец

§ 15. Измененията и допълненията на наредбата, приети с Решение № ……., взето с Протокол
№……. от ……………. г. на Общински съвет Любимец, влизат в сила от 1 март 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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