НАРЕДБА
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
В сила от 01.02.2003 г., изм. и доп. с Решение №21/06.03.2003 г., изм. и доп. с Решение №94/14.05.2004 г.,
изм. и доп. с Решение №146/30.07.2004 г., изм. и доп. с Решение №224/07.02.2005 г., изм. и доп. с
Решение №374/20.10.2005 г., изм. и доп. с Решение №418/30.01.2006 г., изм. и доп. с Решение
№473/16.06.2006 г., изм. с Решение №45/30.01.2008 г., изм. и доп. с Решение №262/30.01.2009 г, изм. и
доп. с Решение №353/19.06.2009г., изм.и доп. с Решение №363/17.07.2009г., изм. и доп. с Решение
№428/06.11.2009 г., изм.и доп. с Решение №459/21.12.2009г., изм. и доп. с Решение №744/22.12.2010г.,
изм. и доп. с Решение №850/27.05.2011г., изм. и доп. с Решение №850/27.05.2011г., изм. и доп. с Решение
№73/17.02.12г., изм. и доп. с решение №143 и Решение №146 от 31.05.2012 г., изм. и доп. с Решение
№262/16.11.2012 г., изм. и доп. с Решение №298/27.12.2012 г., изм. и доп. - Решение №330/01.03.2013 г.,
изм. и доп.- Решение №380/26.04.2013 г. на ОбС-Костинброд, изм. и доп.- Решение №662/25.04.2014 г. на
ОбС-Костинброд и доп. с Решение №762/05.09.2014 г. на ОбС-Костинброд.

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
Костинброд.
Чл.1а /нов/Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/
(1)Общинските вземания са публични и частни.
(2) Публични общински вземания са :
1. за данъци;
2. за други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. общински такси, установени по основание със закон;
4. по влезли в сила присъди, решения на съдилищата за публични вземания
в полза на общината;
5. по влезли в сила наказателни постановления;
6. лихвите по вземанията по т.1 до 4.
(3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.
(4) Частни са общинските вземания извън тези по ал.2.
Чл.2(1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични
платна

3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери, общежития и други общински социални услуги
4. (отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г. на ОбС-Костинброд)
5. за технически услуги
6. за административни услуги
7. за откупуване на гробни места
8. /отм. с Решение №744/ 22.12.2010г/
9. други местни такси, определени със закон
10. /нова/Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/ за притежаване на куче (в
сила от 01.01.2007г.)
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с
изключение на тези по ал.1 по цени, определени с Наредбата.
1. 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, в брой, или с
общински таксови марки.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно
с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е
предвидено друго.
Чл. 4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на
следните принципи:
- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата;
- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество;
- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси;
- ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси
и цени на услуги;
- насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в
Наредбата услуги;
За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя
отделна такса за всяка от дейностите.
Чл.5 (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
(напр.инвестиционни) 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.6 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината
по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се
налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи;

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от
Републиканския бюджет.
Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година, или определен период от
нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл.8 (1) 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 с изключение на
приходите от такси;
(3)/изм. и доп. с Решение №363/ 17.07.2009г/ Категориите облекчения по ал.1 са
определени в отделните раздели на настоящата наредба, като конкретните размери на
облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината;
Чл.9. 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. 10 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка
на общината.
(2) Местните такси се събират от общинска администрация.
(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.
Чл.10a (1) (изм. с Решение №262/30.01.2009г. на ОбС-Костинброд) Кметът издава
разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до
30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от
датата на издаване на разрешението.
(2) /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/ Разрешение за отсрочване или разсрочване на
задължения за местни такси над 30 000лв. или за срок, по-голям от една година, се
издава от кмета на общината след решение на общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІI
ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по
реда на тяхното приемане.
Чл.12(1) Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и
цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите
и цените.
(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в
разходите или пазарната цена;
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми,
дарения и завещания;
4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите;
(3) При необходимост Общинският съвет променя размера на местните такси и цените
на
услугите;
Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за:
- услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

-

ползвателите на предоставената услуга;
изключенията от общата политика (преференции);
използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната
методика /методики, използвани за определяне на размера им;
събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл.14 (1) (Изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Изм. - Решение №146/30.07.2004 г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Таксата се определя в
годишен размер с решение на общинския съвет ежегодно въз основа на одобрена плансметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно, както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.
(3) (Изм. - Решение №146/30.07.2004 г. на ОбС-Костинброд, изм. и доп. с Решение
№262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд., изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбСКостинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Когато до края на предходната година общинския
съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година,
таксата се събира на база действащия размер към 31 Декември на предходната година.
(4) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване
от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Не
се събира такса за битови отпадъци за имоти публична собственост.
(6) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот
заплаща такса за битови отпадъци и за този имот или съответната част от него.
(7) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща от
лицето, на което имотът е предоставен за управление.
(8) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) В
срок до 30 Октомври на предходната година кметът издава заповед, определящи
границите на районите, в които ще се извършва организираното сметосъбиране и
сметоизвозване, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.
(9) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Заповедта се обявява публично в общинската администрация и в Интернет сайта на
община Костинброд.
(10) (Нова. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промили, за

предприятия на база по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка,
респ. на данъчната оценка за имотите на гражданите.
Чл.15 (1) (Изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.) Такса за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
Юни и до 30 Октомври на годината, за която се дължи.
(2) (Изм. – Решение №224/07.02.2005 г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) На предплатилите в
срок до 30 Април за цялата година се прави отстъпка от 5 (пет) процента.
(3) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Таксата се администрира и събира от отдел „Приходи и администриране на местни
данъци и такси” към общинска администрация Костинброд.
(4) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца,
следващ придобиването на имота.
(5) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца,
следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.
(6) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е
преустановено ползването им.
(7) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
обстоятелствата по ал.5 и ал.6 собствениците, а при учредено вещно право на ползване
– ползвателите на имота подават декларация по образец в отдел „Приходи и
администриране на местни данъци и такси”.
Чл.16. (Изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на
съдовете за съхраняването им и честотата на извозване;
2. пропорционално в промили.
Чл.16а (1) (Изм. - Решение №146/30.07.2004 г. на ОбС-Костинброд, изм. и доп. с
Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд., изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на
ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За определяне на такса за битови отпадъци за
нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване по реда на чл.16, т.1, предприятията подават в срок от
1 Октомври до 30 Ноември на предходната година до кмета на общината чрез отдел
„Приходи и администриране на местни данъци и такси” декларация по образец в два
екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се
използват през годината.
(2) (Изм. – Решение №459/21.12.2009 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) В седемдневен срок от
подаване на декларацията по ал.1 отдел „Приходи и администриране на местни данъци
и такси” изпраща за процедиране екземпляр от нея в Общински инспекторат –
Костинброд.
(3) (Изм. – Решение №744/22.12.2010 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Общинският съвет
определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година при
определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда

като цената се формира от разхода за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
осигуряване на съдове и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци.
(4) (Изм. – Решение №744/22.12.2010 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Освен такса по ал.3,
предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на база по-висока между
отчетната им стойност и данъчната оценка на имотите им.
(5) (Отменена - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.).
Чл.17 (1) (Изм. – Решение №744/22.12.2010 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За нежилищни имоти
на предприятия по чл.15, ал.5, лицата, определени в чл.14, ал.4, ал.6 и ал.7 могат да
упражнят правата си по чл.16а в 7(седем) дневен срок от декларирането на имотите по
реда и в срок по чл. 14 от ЗМДТ.
(2) (Изм. – Решение №744/22.12.2010 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За нежилищни имоти
на предприятията по чл.15, ал.4, придобити през текущата година или след 30 Ноември
на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за
определяне на такса битови отпадъци по чл.16а, новият собственик има право да поиска
да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези
имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на
имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на
декларация по образец до кмета на общината, чрез отдел „Приходи и администриране
на местни данъци и такси”, в седемдневен срок от декларирането на имота съгласно
чл.14 от „Закона за местни данъци и такси”.
(3) (Изм. – Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За
нежилищни имоти на предприятия по чл. 15, ал. 4, придобити в периода от 01
Октомври до 30 Ноември на предходната година, лицата, определени в чл.14, ал.4, ал.6
и ал.7 могат да упражнят правата си по чл.16а в 7(седем) дневен срок от декларирането
на имотите по реда и в срока по чл.14 от ЗМДТ.
Чл.18(1) (Изм. – Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.) Извън случаите на чл. 16а такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на
предприятията се определя пропорционално в промили на база по-високата между
отчетната им стойност и данъчната оценка на имотите, като разпределението на
размера на промила е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Отменена - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.).
(3) (Отменена - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.).
(4) (Отменена - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013
г.).
Чл.18а (1) (Изм. – Решение №146/30.07.2004 г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение
№330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Таксата за битови

отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се определя
пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределението
на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Изм. – Решение №418 /30.01.2006 г. на ОбС-Костинброд, изм. с Решение №262/
30.01.2009 г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбСКостинброд, в сила от 27.03.2013 г.) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за
имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и
лицата по чл.14, ал.4, ал.6 и ал.7, са подали декларация по образец за това
обстоятелство в отдела „Приходи и администриране на местни данъци и такси”.
Декларацията се подава в срок от 01 Ноември до 31 Декември на предходната година.
(3) (Изм. – Решение №418/30.01.2006 г. на ОбС-Костинброд, изм. с Решение
№459/21.12.2009г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбСКостинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За имотите по ал.3 собствениците, респ.
ползвателите с учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация по
образец придружена с документи удостоверяващи правата им в отдел „Приходи и
администриране на местни данъци и такси” в срок от 01 Ноември до 31 Декември на
предходната година.
(4) (Изм. – Решение №418/30.01.2006 г. на ОбС-Костинброд, изм. с Решение
№459/21.12.2009г. на ОбС-Костинброд, изм. - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбСКостинброд, в сила от 27.03.2013 г.) За новопридобити, незастроени, нежилищни имоти
на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се
осъществява строителна дейност до края на текущата година, лицата по чл.14, ал.4,
ал.6 и ал.7, подават декларация за това обстоятелство в отдел „Приходи и
администриране на местни данъци и такси” в 7 (седем) дневен срок от декларирането
му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.
(5) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.) В
случаите по ал.4 се заплаща такса за услугата за поддържане чистотата на териториите
за обществено ползване.
(6) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
При промяна на декларираните по ал.4 обстоятелства, лицата по чл.14, ал.4, ал.6 и ал.7
в седем дневен срок от настъпването им, уведомяват отдел „Приходи и администриране
на местни данъци и такси”.
(7) (Нова - Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 27.03.2013 г.)
Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на
действителните, таксата се определя в пълен размер промилите на база данъчната
оценка за жилищни и нежилищни имоти на граждани и жилищните имоти на
предприятия, както и на база по-високата между отчетната им стойност и данъчната
оценка на имотите на нежилищните имоти на предприятията. Установяването се
извършва чрез изготвяне на констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета
на общината лица.
РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ,
ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.19(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) Таксата се заплаща от физически и юридическите лица, в зависимост от зоната, в
която се намират терените, посочени в ал.1;
(3) /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/Зоните по ал.2 са като следва:
Първа зона:
ул.”Йордан Йовков”; ул.”Иван Вазов”; ул.”Черни връх”; ул.”Г.С.Раковски”;
ул.”Славянска”; ул.”Цар Калоян”; ул.”Бреза”; ул.”Нарцис”;
ул.”Поп Богомил”; ул.”Охрид”; ул.”Асен Златаров”; ул.”Цанко Церковски”;
ул.”Христо Ботев”; ул.”Димчо Дебелянов”; ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Васил
Левски”;
ул.”Детелина”; ул.”Розова долина”; ул.”Христо Смирненски”; ул.”Валери
Чкалов”;
ул.”Ком”; ул.”Люляк”;
Втора зона:
ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Къпина”; ул.”Вишня”; ул.”Люляк”; ул.”Лилия”;
ул.”Царевец”; ул.”Шипка”; ул.”Янко Забунов”; ул.”Русе”; ул.”Мизия”;
ул.”Плиска”;
ул.”Мургаш”;ул.”Родина”; ул.”София”; ул.”Ст. Караджа”; ул.”Елин Пелин”;
ул.”Хаджи Димитър”; ул.”Герена”; ул.”Ст. Костадинов”; ул.”Бузлуджа”;
ул.”Букет”; ул.”Синчец”;
ул.”Тунджа”; ул.”Филип Тотю”; ул.”Крайбрежна”;ул.”Вихрен”; ул.”Стара
планина”;
ул.”Отец Паисий”; ул.”Първи май ”; ул.”Кирил и Методий”; ул.”Люлин”;
ул.”Славянска”;
ул.”Г.С.Раковски”; ул.”Йордан Йовков”; ул.”Любен Каравелов”; ул.”Осми март”;
ул.”Трети
март”;
ул.”Обединена”;
ул.”Възход”;
ул.”Момина
сълза”;
ул.”Еделвайс”;
ул.”Ела”; ул.”Спортист”; ул.”Петър Берон”; ул.”12-ти април”; ул.”Момчил
Войвода ”;
ул.”Незабравка”; ул.”Липа”; ул.”Цветна”; ул.”Цар Самуил”; ул.”Средна гора”;
ул.”Бор”; ул.”Бели брези”;ул.”Поп Харитон” ; ул.”Витоша”; ул.”Пирин”;
ул.”Белица”;
ул.”Кап. Петко войвода”; ул.”Петровден”; ул.”Средец”; ул.”Райна Княгиня”;
ул.”Черно море”; ул.”Марица”; ул.”Искър”; ул.”Черноризец Храбър”; ул.”Юрий
Гагарин”;
ул.”Македония”; ул.”Баба Тонка”; ул.”Гоце Делчев”; ул.”Маслово”;ул.”Извор”;
ул.”Драва”;ул.”Братя Миладинови”; ул.”Хан Крум”; ул.”Хан Аспарух”; ул.”Иван
Асен”;
ул.”Ген.Владимир Заимов”; ул.”Сергей Румянцев”; ул.”Слана бара”; ул.”Бачо
Киро”;
ул.”Княз Борис”; ул.”Цар Симеон”; ул.”Рожен”; ул.”Бяло море”; ул.”Софроний
Врачански”;
ул.”Страцин”; ул.”Велчова завера”; ул.”Орлово гнездо”; ул.”Блато”;
Чл.20(1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата
се определя, както следва:
- -На квадратен метър:

-

на ден – 1.50 лв.;
на месец – 30.00 лв.;

- За продажба с кола, впрегната с добитък:
- на ден – 3.00 лв.;
- За продажба с лек автомобил:
- на ден - 3.00 лв.;
- За продажба с товарен автомобил или ремарке:
- на ден – 12.00 лв.;
- За продажба с ръчна количка:
- на ден - 2.00 лв.;
(2) / изм. и доп. с Решение №459/ 21.12.2009г, изм. и доп. С Решение №73/17.02.2012г. /
За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се определя на квадратен метър
- на ден – 5.00 лв.;
- На месец – 20,00лв;
(3) Производител на селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци) ползва отстъпка
50% от размера на таксата по чл.20, ал.1, т.1.
(4)/нова/Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд// изм. и доп. с Решение №459/
21.12.2009г /За ползване с цел търговия с промишлени стоки за продажба с товарни
автомобили и/или ремарке:
- на ден – 7 лв.
- на месец – 30 лв.
(5)/нова/Решение№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд/лица
с
намалена
работоспособност над 70 на сто размерът на таксата е 50 на сто от размера на таксата
по чл.20, ал.1 и 2.
Чл.21(1) /изм./Решение №473/16.06.2006г. /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбСКостинброд;/ За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, вкл.разполагане на щандове, витрини, столове и маси пред заведения
за хранене и развлечения, се заплаща такса за:
А. Първа зона (съгласно разпределението по схемата на УТ), в града:
1.1. За щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, сладолед, пуканки,
разполагане на витрини, стойки за вестници, очила и др.:
а) на кв.м за ден- 1,00 лв.;
б) на кв.м за месец- 14,00 лв.
1.2. За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение:
а) на кв.м за ден- 1,00 лв.;
б) на кв.м за месец- 14,00 лв.
(2) На основание посочените такси в ал.1, т.1.2, за различните видове маси таксите се
определят, както следва:
1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м):
а) на ден- 2,00 лв.;
б) на месец- 28,00 лв.
2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м):
а) на ден- 3,00 лв.;
б) на месец- 42,00 лв.
Б. Втора зона (съгласно разпределението по схемата на УТ), в града:

2.1. За щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, сладолед, пуканки,
разполагане на витрини, стойки за вестници, очила и др.:
а) на кв.м за ден- 0,80 лв.;
б) на кв.м за месец- 12,00 лв.
2.2. За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение:
а) на кв.м за ден- 0,80 лв.;
б) на кв.м за месец- 12,00 лв.
(3) На основание посочените такси в ал.2, т.2.2, за различните видове маси таксите се
определят, както следва:
1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м):
а) на ден- 1,60 лв.;
б) на месец- 24,00 лв.
2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м):
а) на ден- 2,40 лв.;
б) на месец- 36,00 лв.
В. В селата:
3.1. За щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, сладолед, пуканки,
разполагане на витрини, стойки за вестници, очила и др.:
а) на кв.м за ден- 0,60 лв.;
б) на кв.м за месец- 7,00 лв.
3.2. За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение:
а) на кв.м за ден- 0,60 лв.;
б) на кв.м за месец- 7,00 лв.
(4) На основание посочените такси в ал.3, т.3.2, за различните видове маси таксите се
определят, както следва:
1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м):
а) на ден- 1,20 лв.;
б) на месец- 14,00 лв.
2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м):
а) на ден- 1,80 лв.;
б) на месец- 21,00 лв.
Чл.22. /изм. и доп. С Решение №73/17.02.2012г. / За ползване на места, върху които са
организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на
квадратен метър на ден - 5.00 лв.;
Чл.23. /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/ изм. и доп. С Решение
№73/17.02.2012г./ За ползване на места, върху които са организирани панорами,
стрелбища, моторни люлки и други се събира такса в размер на 0,80 лв. на кв. м на ден.
На месец – 20.00 лв.
Чл.24. (1) /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/ изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ изм. и доп. С Решение №73/17.02.2012г./За
ползванена тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане
на строителни материали се събира такса на квадратен метър на ден:
1. В града :
А) в първа зона - 0.50 лв.
Б) във втора зона - 0.30 лв.
2. В селата: - 0.30 лв.
(2) /нова с Решение №73/17.02.2012г./За ползванена тротоари, площади, улични платна
и други общински терени за други дейности се сабира такса на кв. м. на ден:

1. В града:
А) в първа зона - 1.00 лв.
Б) във втора зона - 0.60 лв.
2. В селата: - 0.60 лв.
Чл.25 (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период;
(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не покъсно от 5 дни преди започване на месеца;
(3) При прекратяване на ползването на площите по този раздел, лицата не заплащат
такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за
ползване.
(4) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.
Чл.26/изм./Решение№224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд//изм. и доп. с Решение
№73/17.02.2012г./Таксата се събира от служители на общинската администрация или
др. упълномощено лице, определени със Заповед на кмета на общината.
РАЗДЕЛ ІІI
ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ
ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл.27 (1) /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд//изм.и доп. с Решение
№520/08.09.2006г. на ОбС-Костинброд/ /изм.и доп. с Решение №480/29.01.2010г. на
ОбС-Костинброд – в сила от 01.01.2010г./ / изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./,
/изм. с Решение №662/25.04.2014г. на ОбС – Костинброд/. За ползване на детски ясли и
детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси, формирани
от:
- постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца – 18.00 лв.;
- диференцирана такса за присъствен ден – 1.50 лв.;
(2) При отсъствие на децата диференцирана такса не се разплаща за времето през което
те ще отсъстват, при условие че родителите или настойниците предварително са
уведомили писмено директора на детското заведение с медицински документ или
молба;
(3) Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи
поради аварии и ремонт, карантина или други обективни причини /регламентирани със
заповед на кмета/ както и при отсъствие на детето за периода от 01.06.-31.08
- При присъствие на детето в детската градина в периода от 01.06.-31.08. се
заплаща само диференцирана такса за присъствен ден – 2.35 лв.;
(4) Не се заплаща такса за детски ясли и градини за:
1. Децата, на които един от родителите е със 70 и над 70 % намалена
трудоспособност с решение на ТЕЛК /НЕЛК;
2. Деца сираци;
3. Деца със заболявания и увреждания с 50 и над 50 % по решение на
ТЕЛК/НЕЛК;
(5) Освобождаване от заплащане на такса за детско заведение ще става с решение на
ОбС-Костинброд;
(6) За освобождаване от такси, родителите или настойниците подават декларация
/Заявление ФРМ 7.5–VІ-03-01/в Общинска администрация. Декларацията /Заявление
ФРМ 7.5-VІ-03-01/, придружена с необходимите документи доказващи преференцията
се завеждат с вх.номер, който се предоставя на родителя /настойника/;
(7) Необходими документи за освобождаване от такса:

1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.2, ал.1;
2. Копие от акта за смърт за случаите по чл.2, т.2;
3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК за случаите по ал.2, т.3;
(8) Такса се заплаща с 50 % намаление за:
1. Деца – близнаци;
2. Деца – полусираци;
3. Деца на които и двамата родители са студенти – редовно обучение;
4. Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски
заведения, таксата второ дете се заплаща с 50 % намаление, след подаване
на заявление от страна на родител /настойник/;
5. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете,
настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за
закрила на детето;
(9) За ползване на намалението родителите и настойниците подават декларация до
директора на заведението, която съдържа следните документи:
1. Копие от акт за раждане на деца-близнаци в случаите по ал.6, т.1;
2. Копие от акт за смърт на един от родителите в случаите по ал.6, т.2;
3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите ал.6, т.3;
4. Служебна бележка от друга детска градина в случаите по ал.6, т.4;
5. Копие от заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане” и
копие от договора сключен с приемното семейство в случаите по ал.6, т.5;
(10) Копията на документите по ал.7 се сверяват с оригиналите и се заверяват от
длъжностно лице в съответното детско заведение. Копията остават към декларацията;
(11) Главният експерт „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”
при Общинска администрация Костинброд поддържа актуална информация за
освободените от такса родители или настойници и уведомява директорите на детски
заведения на територията на общината за настъпилите нови обстоятелства.
Чл.28 (1) Лицата, ползващи услугите на Домашния социален патронаж, заплащат
месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.
(2) /изм./Решение №21/06.03.2003г. на ОбС-Костинброд / Реалната издръжка на едно
лице включва месечните разходи за храна, транспортните разходи за разнасянето й,
както съответната част на общите разходи за ел.енергия и вода с изключение на
даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
Чл.29 (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
(2)
/изм./Решение
№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд;/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС Костинброд/ / изм. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбСКостинброд// изм. и доп. с Решение №459/ 21.12.2009г / На инвалидите с намалена
работоспособност и с месечен доход до 100,86 лева, обслужвани от ДСП се оставя за
лични разходи сума, не по-малка от четиридесет на сто от личните доходи.
(3) Ветераните от войните заплащат месечна такса тридесет на сто от личните доходи.
(4) Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания.
(5) Не се заплаща такса за деца под 16 години със здравни и социални проблеми.
Чл.29а (нов с Решение №744/22.12.2010 г.) Деца с 50 на сто и над 50 на сто
увреждания, възрастни с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност и
самотно живеещи стари хора потребители на социалната услуга ”Социален асистент” и
„Домашен помощник”, чрез оказване на помощ и грижа в семейна среда, заплащат
диференцирани такси за 1 час, според границите, в които попада личният доход и се
изчислява по методика на МТСП, както следва:

• За лица чийто доход е равен
коефициент
или по-нисък от:
-гарантирания минимален доход /ГМД/
1.0
-двукратния размер на ГМД
1.1
-трикратния размер на ГМД
1.3
-четирикратния размер на ГМД
1.5
-петкратния размер на ГМД
1.8
-шесткратния размер на ГМД
2.0
-надвишаващи шесткратния размер на ГМД

Диференцирана ставка за
потребителска такса
0.17 лв./час
0.19 лв./час
0.22 лв./час
0.26лв./час
0.31лв./час
0.34 лв./час
1.70лв./час

(2) Дължимата такса се изчислява върху реално ползваните часове сумарно за месеца и
се заплаща в общинска администрация – гр.Костинброд.
Чл.29а(1)/нов с Решение №143/ 31.05.2012г/ За нуждите на лица с трайни увреждания
и/или физически ограничения и/или с невъзможност за самообслужване в това число
деца, възрастни хора и самотно живеещи Като потребители на социални услуги,
предоставяни в домашна среда по ОП «Развитие на човешките ресурси» BG051РО0015.1.04 „Помощ в дома” предоставяните социални услуги се осъществяват в три основни
типа направления:дейности за лична помощ, дейности за оказване на подкрепа и
съдействие за социално включване, дейности за извършване на комунално-битови
услуги.
(2) Цените за предлаганите социални услуги по дейностите по ал.1 се определят по
часовата ставка в размер на 0,05 лв./час. Този размер на таксата е за периода на
реализиране на проекта,след което се определя съобразно реалните разходи за
предоставяне на услугите по ал.1.
Чл.30 (1) Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на
таксата, разликата е за сметка на бюджета на общината.
(2) Размера на таксите по алинеи 4 и 5 на предходния член е за сметка на общинския
бюджет.
Чл.31 (1) Таксите се начисляват и събират от длъжностното лице в ДСП и се внасят в
общинския бюджет до 30-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
РАЗДЕЛ ІV
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА
/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г/
Чл.32(1)/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
(2)/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
(3)/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
т.1/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
(4) /отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
(5) /отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
РАЗДЕЛ V
/отм. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
Чл.33 / отм..

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/

Чл.34./ отм..

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/

Чл.35./ отм..

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/

Чл.36./ отм..

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/

Чл.37./ отм..

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/

РАЗДЕЛ VI
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл.38. 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.39. Таксите за техническите услуги се заплащат от физическите и юридическите
лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.40. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.
Чл.41. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:
1. /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд;/ /изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ / изм. и доп. с Решение
№73/17.02.2012г./За издаване на скица за недвижим имот - 15.00 лв.;
2. /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд;/ /изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ / изм. и доп. с Решение
№73/17.02.2012г./За издаване на скица (виза) за недвижим имот с указан начин
на застрояване -35.00 лв.
3. /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/За презаверяване на скици,
от издаването на които са изтекли 6 месеца - 5.00 лв.;
4. За определяне на строителна линия и ниво на строеж:
а) отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
б) отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
5. /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//изм. с Решение №744/
22.12.2010г/За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство - 30,00 лв.;
6. /изм./Решение
№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/За заверяване на преписи от документи и
на копия от планове и документация към тях - за формат А3 - 7 лв., за формат
А4 – 5 лв.
7. /изм./Решение №224/07.02.2005г. /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбСКостинброд// изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За издаване на
разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси,
павилиони, кабини и др. – 25,00 лв.
8. /изм./Решение
№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/.За
издаване на разрешение за строеж,основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях по 1.00лв./кв.м на разгърната застроена
площ за сгради до 250кв.м и по 2.00 лв./кв.м на разгърната застроена площ за
сгради над 250 кв.м.

Чл.41а нов с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/ За технически услуги,
посочени в чл.108 от ЗМДТ не се заплащат такси.
Чл.42(1) Срокът на извършване на техническите услуги е съгласно Закона за
устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на
ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
(3)/изм./Решение №45/30.01.2008г. /За извършване на бърза услуга до 3 работни дни се
заплаща такса с 50% увеличение, а за експресна – в рамките на един работен ден, се
заплаща със 100% увеличение.
РАЗДЕЛ VII
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Чл.43(1)/изм./Решение
№473/16.06.2006г.на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбСКостинброд// изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За извършени услуги по
гражданско състояние се заплащат следните такси:
1./изм. с Решение №744/ 22.12.2010г// изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./.
За издаване на удостоверения за наследници - 5.00 лв.
За издаване на удостоверение за наследници за починал наследодател преди
1978 г. – 10 лв.
2. /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г// изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./.За
издаване на удостоверение за идентичност на имена - 5.00 лв.
3. / изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За издаване на удостоверение, че не е
съставен акт за раждане или акт за смърт - 5.00 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 - 2.00 лв.
5. /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/.За издаване на удостоверение за семейно
положение - 4.00 лв.
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки - 5.00 лв.
7./ изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За адресна регистрация и/или издаване на
удостоверение за постоянен и настоящ адрес - 3.00 лв.
7.1./нова с Решение №73/17.02.2012г./ За издаване на удостоверения на лица с
предходен постоянен адрес в друга община не се събира такса.
8./отм.Решение№262/30.01.2009гнаОбС-Костинброд/
9. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
10. / изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За легализация на документи по
гражданско състояние за чужбина - 10.00 лв.
11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани - 5.00 лв.
12. За преписи от документи - 3.00 лв. на страница, а за всяка следваща страница – 2.00
лв.
13. /нова с Решение №73/17.02.2012г./ Презаверка на удостоверение по гражданско
състояние – оригинал, когато няма данни – 2.00 лв.
(2) / нов с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/В зависимост от срока на
извършване, таксите за административни услуги могат да бъдат обикновени, бързи и
експресни.
(3) / нов с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/ Не подлежат на таксуване
услугите по гражданско състояние, посочени в чл.110 ал.2 от ЗМДТ.

Чл.44./изм./Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ По производства за
настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху
общински имоти се заплаща такса в размер на:
1. за жилищни имоти - 5.00 лв.
2. за нежилищни имоти - 10.00 лв.
Чл.45 /изм../Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ За издаване на
свидетелство за собственост или продажба на едър добитък се заплаща такса в размер
на - 5.00 лв.
Чл.46 (1)/отм. с Решение №744/ 22.12.2010г/
1. /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №262/
30.01.2009г на ОбС-Костинброд/ /отм. с Решение №479/29.01.2010г. на ОбСКостинброд/
2. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
3. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
(2)/ отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
1. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
2. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
3. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
4. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
5. / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
(3)/ отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
(4) / отм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
(5) / изм.. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд//отм. с Решение
№479/29.01.2010г. на ОбС-Костинброд/
Чл.47./

изм.
Костинброд/

с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд//отм. с Решение №479/29.01.2010г. на ОбС-

РАЗДЕЛ VIII
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
Чл.48(1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси,
както следва:
За град Костинброд и селата:
1. до 15 години - 20.00 лв.;
2. за вечни времена - 80.00 лв.;
1. За селата - 50.00 лв.;
2. За ползване на семейни гробни места - 1500 лв.;
3. За придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от
таксата, определена за гробното място.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 на сто.
Чл.49. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи
гробищните паркове.

РАЗДЕЛ IX
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
Чл.49а.
/нов/Решение
№473/16.06.2006г.наОбСКостинброд//изм./Решение№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 5.00лв. в
общината, на чиято територията е постоянния му адрес/ седалище.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл.49б. /нов/Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ (в сила от 01.01.2007г.).
В три месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл.49в. /нов/Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ (в сила от 01.01.2007г.)
(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен
срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За
кучетата, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния
размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
РАЗДЕЛ Х
ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ
Чл.49г/ нов с Решение №459/ 21.12.2009г //изм. и доп.с Решение №744/
22.12.2010г/.(1).Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот:
- за физически лица – 10,00 лв.;
- за юридически лица – 20,00лв.
(2). Издаване на удостоверение за декларирани данни – 10,00лв.
(3).Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата – 10,00лв.”
(4). Издаване на удостоверение за платен данък на МПС – 10.00 лв.
(5). Издаване на удостоверение за МПС по чл. 54 от ЗМДТ – 10.00 лв.
(6). Издаване на удостоверение за дарение – 10.00 лв.
(7). Издаване на заверен дубликат от квитанция за платени данъци и/или такси - 5.00 лв.
(8). Издаване на заверено копие от данъчна декларация -5.00 лв.
(9). /нов с Решение №298/ 27.12.2012г./ Такса ползване на депо за земни маси, хумус и
строителни отпадъци
т.1. Депониране на хумус – 1.20лв./куб.м.
т.2. Депониране на земни маси – 1.80лв./куб.м.
т.3. Временно съхранение на сортирани строителни отпадъци – 3.60лв./куб.м.
т.4. Временно съхранение на смесени строителни отпадъци – 9.60лв./куб.м.
Чл.49д /отменен с Решение № 73/17.02.2012г./
Чл.49е / нов с Решение № 380/26.04.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г.
/При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г., се събират следните
такси:
Т.1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

1. от 0,01 до 0,50 м. включително 0,35 лв./км.;
2. над 0,50 до 1,00 м. включително 0,51 лв./км.;
3. над 1,00 до 1,50 м. включително 0,80 лв./км.;
4. над 1,50 до 2,00 м. включително 1,15 лв./км.;
5. над 2,00 до 2,50 м. включително 1,51 лв./км.;
6. над 2,50 до 3,50 м. включително 2,23 лв./км.;
7. над 3,50 м. – 2,23 лв. км. /+1,96 лв.км./ за всеки започнат метър над
3,50 м.
Т.2. при превишаване на допустимата максимална височина:
1. от 0,01 до 0,15 м. включително 0,08 лв./км.;
2. над 0,15 до 0,30 м. включително 0,15 лв./км.;
3. над 0,30 до 0,50 м. включително 0,50 лв./км.;
4. над 0,50 до 1,00 м. включително 0,86 лв./км.;
5. над 1,00 м 0,86 лв. км. /+3,52 лв.км./ за всеки започнат метър над 1,00
м.
Т. 3. при превишаване на допустимата максимална дължина:
1. от 0,01 до 1,00 м. включително 0,15 лв./км.;
2. над 1,00 до 2,00 м. включително 0,30 лв./км.;
3. над 2,00 до 3,00 м. включително 0,65 лв./км.;
4. над 3,00 до 10,00 м. включително 0,86 лв./км.;
5. над 10,00 до 15,00 м включително 1,58 лв./км.;
6. над 15,00 м 3,17 лв./км.
Чл.49ж/ нов с Решение № 380/26.04.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г.
/При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
допустимата маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11/2001 г., се събират следните
такси:
(1) При еднократен превоз на товари:
1. от 0,10 до 5,00 т. включително 0,49 лв./км.;
2. над 5,00 до 10,00 т. включително 0,98 лв./км.;
3. над 10,00 до 20,00 т. включително 1,62 лв./км.;
4. над 20,00 до 30,00 т. включително 2,58 лв./км.;
5. над 30,00 до 40,00 т. включително 4,00 лв./км.;
6. над 40,00 до 50,00 т. включително 5,40 лв./км.;
7. над 50,00 до 60,00 т. включително 7,20 лв./км.;
8. над 60,00 т 7,20 лв. км. /+ 6,42 лв. км./ за всеки започнати 10 т. над 60 т.
(2) При превоз на товари по реда на чл. 8д, ал.1 във връзка с ал.2 от Наредба за
управление на общинските пътища на община Костинброд се дължат следните такси,
платими при получаване на разрешителното:
1. от 0,10 до 5,00 т. включително – 150 лв./км.;
2. над 5,00 до 10,00 т. включително – 190 лв./км.;
3. над 10,00 до 20,00 т. включително – 250лв./км.;
4. над 20,00 до 30,00 т. включително – 300лв./км.;
5. над 30,00 до 40,00 т. включително – 400 лв./км.;
6. над 40,00 до 50,00 т. включително – 550 лв./км.;
7. над 50,00 до 60,00 т. включително – 700 лв./км.;
8. над 60,00 т 900 лв./км. + 100 лв./км. за всеки започнати 10 т. над 60 т.

(3) За специално ползване на пътищата по реда на чл. 8д, ал.4 от Наредба за управление
на общинските пътища на община Костинброд, чрез извънгабаритни и/или тежки пътни
превозни средства имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не
превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по „раздел II“
от Наредба № 11 от 3.07.2001 г. на МРРБ, както и тези с габаритни размери: широчина до 3,30 м., височина - до 4,30 м. и дължина - до 22 м. таксата е в размер на 150 лв. на
месец платима при получаване на разрешителното.
Чл.49 з /нов с Решение № 380/26.04.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г./
При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи
допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени
в чл.7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. от 0,10 до 0,50 т. на ос 0,22 лв./км.;
2. над 0,50 до 1,00 т. на ос 0,59 лв./км.;
3. над 1,00 до 1,50 т. на ос 0,86 лв./км.;
4. над 1,50 до 2,00 т. на ос 1,62 лв./км.;
5. над 2,00 до 3,00 т. на ос 3,19 лв./км.;
6. над 3,00 до 4,00 т. на ос 4,627 лв./км.;
7. над 4,00 т на ос 4,62 лв./км. + 2,31 лв./км.за всеки започнат тон над 4 т.
Чл. 49 и / нов - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г./
(1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос,
извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се
събират отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за превоз
на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 49е и 49ж без таксите
по чл. 49з.
Чл. 49 й / нов - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г./
(1) За утвърждаване на маршрут за движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства и подаване на заявление по реда на чл. 8д, ал.2 се събира
административна такса в размер 70 лв. Таксата се заплаща при подаване на заявлението
за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба за управление на
общинските пътища на община Костинброд.
(2) По искане на заявителя, подаденото заявление може да се разгледа в три дневен
срок срещу заплащане на допълнителна такса в размер на 70 лв., а ако желае в рамките
на един работен ден - 140 лв.
(3) За издаване на удостоверение по реда на чл. 8д, ал.4 от Наредба за управление на
общинските пътища на община Костинброд се заплаща административна такса в
размер на 20 лв.
Чл. 49 к / нов - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г./
(1) За съгласуване на проекти и издаване на разрешения се събират следните такси:
1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения 100 лв.
2. За съгласуване на проекти за временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците 60 лв.
3. За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на проекти, които
изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по общинските
пътища 200 лв.
4. За изготвяне на становище 40 лв.

(2) За издаване на разрешение за изграждане на крайпътни обслужващи обекти се
събират следните такси:
1. Преместваем обект кафе-закуски търговия – 60 лв.
2. Единичен обект – бензиностанция, и/или газостанция, автосервиз, автомивка,
охраняем паркинг, хранене и търговия – 100 лв.
3. Комплекс от два обекта – бензиностанция, и/или газостанция, автосервиз,
автомивка, охраняем паркинг, хранене, търговия и спане с хранене – 140 лв.
4. Комплекс от 3 и повече от 3 обекта – бензиностанция, и/или газостанция,
автосервиз, автомивка, охраняем паркинг, хранене, търговия и спане – 180 лв.
(3) Таксите по ал.1 и 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване
след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.
Чл. 49 л / нова - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от
21.05.2013г./
(1) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя
чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва:
1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя –
700 лв./км.
2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя:
2.1. до 5 кв. м. – 150 лв./бр.
2.2. над 5 кв. м. – 200 лв./бр.
3. Пресичане на път с прокопаване – 200 лв./бр.
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж – 50 лв./бр.
5. Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения – 30 лв./бр.
6. Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на
пътя – 20 лв./км
(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя, чрез временно ползване
на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на
автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия; за извършване на
строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни
обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и
земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси:
1. Прекъсване или спиране на движението – 70 лв./час
2. Отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи пътя над 5000
м. 100 лв./ден
3. Ограничения на движението и/или отклоняване по временни маршрути,
удължаващи пътя до 5000 м. 30 лв./ден.
Чл. 49 м /нов - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013г./
(1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и
пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните
годишни такси:
1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки включително – 1000 лв.
2. Както т.1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията или газостанцията – 1500лв
3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително – 1750лв.
4. Както т.3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията или газостанцията – 2000 лв.

5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки – 2000 лв.
6. Както т.5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на
бензиностанцията и/или газостанцията – 2150 лв
7. Преместваем обект до 10 кв. м. търговска площ – 75 лв.
8. Преместваем обект от 10 до 20 кв. м. включително търговска площ – 100 лв.
9. Преместваем обект от 20 до 40 кв. м. включително търговска площ – 175 лв.
10. Преместваем обект над 40 кв. м. търговска площ – 200 лв.
11. Единичен обект без бензиностанция и/или газостанция до 50 кв. м. търговска
площ – 300 лв.
12. Единичен обект без бензиностанция и/или газостанция от 50 до 200 кв. м.
включително търговска площ – 400 лв.
13. Единичен обект без бензиностанция и/или газостанция над 200 кв. м. търговска
площ – 550 лв.
14. Комплекс от два обекта без бензиностанция и/или газостанция – 700лв.
15. Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензиностанция и/или газостанция – 850
лв.
16. Обект за автосервизно обслужване – 500 лв.
(2) Годишните такси по ал.1 се сумират при съчетаване експлоатацията на
бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги съгласно
Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.), независимо от това колко обекта
са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров.
(3) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в
обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
1. до 2 кв.м. включително – 100 лв.
2. над 2 до 4 кв.м. включително – 150 лв.
3. над 4 до 6 кв.м. включително – 200 лв.
4. над 6 до 8 кв.м. включително – 240 лв.
5. над 8 до 12 кв.м. включително – 260 лв.
6. над 12 до 20э включително – 280 лв.
7. над 20 кв.м. – 300 лв.
Чл. 49 н / нов - Решение № 380/26.04.2013 г на ОбС-Костинброд, в сила от 21.05.2013
г./
(1) Таксите по чл.21 и 22 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-то число на
текущото тримесечие.
(2) Таксите по ал.1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31
март на съответната година.
(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното
съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на
заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява
само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация.
ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.50. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със
закон, се определя цена с тази Наредба.
Чл.51(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от

общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и
непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответния
дял от:
А) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
Б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за
материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и
оборудване;
В) разходи за управление и контрол;
Г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на
стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на
влиянието върху околната среда;
Д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от
съществуващата система за отчетност.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях
постъпват в бюджета на общината.
Чл.52 (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
- обикновена
- бърза
- експресна
(2) /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ Сроковете за извършване на
услугите са:
- обикновена – в рамките на 7 работни дни или срок установен с нормативен акт , но не
повече от 1 месец;
- бърза - в рамките на 3 работни дни;
- експресна - в рамките на един работен ден.
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи по чл.53 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната със 100 %.
Чл.53./ изм. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/Необходимите документи за
извършване на конкретна услуга или на предоставяне на право от общината се
утвърждават от кмета на общината в работните инструкции от СУК на
административното обслужване.
Чл.54. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на
кмета на общината.
Чл.55. При неспазване на сроковете по чл.52, ал.2 размера на цената на услугата се
намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто
от пълния й размер.
Чл.56. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява
част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.
Чл.57. Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях.
1. /изм./Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ Издаване на заверено преписизвлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори - 5,00 лв./стр.;
1.1./отм./Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/

2. ./изм./Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изм./Решение№45/30.01.2008г
на ОбС-Костинброд// изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ Издаване на
удостоверение от общ характер - 10.00 лв./стр.
3. / изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./Издаване на удостоверение за наличие или
липса на задължения към общината - 20.00 лв.
4.
./изм./Решение№473/16.06.2006г
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ Деактуване на имот - 20.00 лв.
5. /отм./Решение№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
6. /отм./Решение№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/
7. /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ Проверка и заверка на
ценообразуване бруто застроена площ - 0,30 лв./кв.м.
8. /изм./Решение №473/16.06.2006г.наОбС-Костинброд/./изм./Решение№45/30.01.2008г
на ОбС-Костинброд/ Изготвяне копия от таблици, досиета на блокове - 5.00 лв./стр.
9. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/
9.1. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/
10.
/изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г.наОбС-Костинброд//изм. с Решение №744/ 22.12.2010г// изм. и доп. с
Решение №73/17.02.2012г./.
Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка - 30.00 лв./бр.
При смяна на свидетел в удостоверението – 10.00 лв.
доп. с Решение №850/ 27.05.2011г /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС11/изм.и
Костинброд/ /изм./Решение №374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ Производство по продажба на придаваеми места
по параграф 4 от ЗСПЗЗ, производство по продажба и учредяване на вещни права за
имоти-общинска собственост, с изключение на производствата , обявени чрез търг или
конкурс - 70.00 лв.;
12. /изм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изм./Решение
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ Издаване на скица за повече от един поземлен
имот – 10,00 лева и по 5,00 лева за всеки следващ поземлен имот.
13. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/
14.
/изм./Решение
№374/20.10.2005г.
на
ОбС-Костинброд//изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ //изм. и доп.с Решение №744/ 22.12.2010г/.За
одобряване на инвестиционни проекти за строеж в поземлени имоти по 1.00 лв./кв.м на
разгърната застроена площ за сгради до 250 кв.м и по 2.00 лв./кв.м на разгърната застроена
площ за сгради над 250 кв.м.,но не по-малко от 100 лв. за инвестиционен проект.

14.1. Одобряване на инвестиционен комплексен проект – с 30 % увеличение на такса за
одобряване по чл.150 , ал.4 от ЗУТ.
15. Преодобряване на проекти, загубили правно действие – 50 % от таксата за
одобряване чл.153 , ал.4 от ЗУТ.
15.1 /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ Заверяване на екзекутивна
документация при условията чл.175, ал.2 и ал.3 от ЗУТ от главния архитект – 30 на сто
от таксата за одобряване на проекта.
16. /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ изм. и доп. с Решение №353/ 19.06.2009г
./Провеждане процедура за одобряване изменение на ПУП:
- за един УПИ - 50.00 лв.
- от един до пет УПИ - 150.00 лв.
- над пет УПИ - 200.00 лв.
17.
/изм./Решение
№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ изм. и доп. с Решение №353/ 19.06.2009г .//изм. с Решение
№744/ 22.12.2010г/.Провеждане процедура за одобряване на ПУП:

- за жилищни нужди – 200лв.
- за търговски обекти -500.00 лв.
- за производствени обекти - 800.00 лв.
18./изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение №45/30.01.2008г на ОбСКостинброд/ Провеждане процедура за частично изменение на ОУП - 700 лв.
19.
/изм./Решение
№473/16.06.2006г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/.Издаване
разрешение за поставяне на рекламни табели – 20.00 лв.
20. (Изм. – Решение №374/20.10.2005 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение
№45/30.01.2008 г. на ОбС-Костинброд, изм. – Решение №73/17.02.2012 г. на ОбСКостинброд, изм. – Решение №330/01.03.2013 г. на ОбС-Костинброд, в сила от
27.03.2013 г.) За реклама върху трансперантни ленти, табла на огради и стени както и
всички рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно
глава V от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и
за рекламната дейност на територията на община Костинброд за месец:
- до 0,5 кв.м. - 10.00 лв.
- до 1 кв.м. - 20.00 лв.
- на всеки кв.м.над 1 кв.м. по 10.00 лв.
21. /нова с Решение №73/17.02.2012 г./ За фирмени и други указателни табели (име,
инициали, адрес, телефон и предмет на дейност за месец:
- до 0,5 кв.м. - 50.00 лв.
- до 1 кв.м. - 10.00 лв.
- на всеки кв.м.над 1 кв.м. по 18.00 лв.
22./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ /нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/За узаконяване на някои незаконни строежи по
3.00лв. на кв.м. на разгърната застроена площ, но не по-малко от 300лв.
23. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ /нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
24. ./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/. Обработка на жалби и възражения по поставени
откази за възстановяване на собственост - 10.00 лв.;
25. ./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Участие в приемателна комисия – 50.00 лв.;
26.
./изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ /изм.с Решение №744/ 22.12.2010г//нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/.Удостоверение за наличие на реституционни
претенции - 20.00 лв.
27.
/изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/../изм./Решение
№473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбСКостинброд/ /изм./Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на
удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж:
- до 50 кв.м.- 100.00 лв.
- от 50 кв.м до 100 кв.м -200 лв.
- над 100 кв.м. - 350.00 лв.
- над 200 кв. м. – 500 лв.
28. ./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//нова с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Оценки по ЗОСИ:
- за физически лица - 5.00 лв.
- за юридически лица 15.00 лв.

29.
/изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
./изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//нова с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/ Издаване на разрешение за отсичане на единични дървета от 1 до 5 бр. –
10.00 лв./бр.
30.
/изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
./изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд//нова с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/ Издаване на удостоверение за идентичност на жилищни блокове –
10.00лв.
30.1. /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ ./изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г//изменена с
Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/.Издаване на удостоверение за
отписване на имота от актовите книги за общински имоти – 20.00 лв.
30.2. /изм./Решение №94/14.05.04г.на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/
22.12.2010г//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/.Издаване на
оценка за съответствието на проектната документация, съгласно чл.142,ал.6,т.1 и
чл.143,ал2 от ЗУТ към съществените изисквания на строежа:
• по 1.00 лв. на кв.м за сгради до 250 кв.м и по 2.00 лв. на кв.м за сгради над 250
кв.м.
31./изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
./изм./Решение
№473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд/./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбСКостинброд//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Извършване
на проверка при условията на чл.157, ал.2 и чл.159, ал.3 от ЗУТ за установяване
съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по
отношение на застрояването – 30.00 лв.
32. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/Съгласуване на улични
проводи (водопроводи, канал, топлопровод, газопровод, ел.кабели, телефонни кабели и
осветление):
1. / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/. .За издаване на разрешително за улични проводи и
инсталации за граждани - 1.5 на сто от строителната стойност
2. / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/. За издаване на разрешително за улични проводи за
фирми - 1.5 на сто от строителната стойност
3.
/изм./Решение
№94/14.05.2004г.
на
ОбС-Костинброд/
./изм./Решение
№374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд/ ./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбСКостинброд/ / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/. За възстановяване на асфалтова
настилка след извършени изкопни работи при полагане на улични проводи и
инсталации или ремонта им: - 40.00 лв./кв.м.
33. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
34. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
34.1. /отм./Решение №45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ /изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
34.2/отм./Решение №45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
/изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
35./изм./Решение
№473/16.06.2006г
на
ОбС-Костинброд/
./изм./Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ / отм. с Решение №262/ 30.01.2009г на ОбС-Костинброд/
/изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
36. /отм./Решение №374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/

37. /отм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/
38. ./изм./Решение №45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ /изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Удостоверение за установяване на трудов стаж
на жените-майки - 3.00 лв.;
39. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Изготвяне на образец
УП-2 и образец 30 – 2.00 лв.;
40.
/изм./Решение
№473/16.06.2006г
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
/
изм.
с
Решение
№744/
22.12.2010г/.
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
изм./Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Удостоверение за идентичност на поземлен
имот – 30.00 лв.;
41. /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/ / отм. с Решение №262/ 30.01.2009г на
ОбС-Костинброд/
42. /изм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За оразмеряване на гробни места в гробищните
паркове на гр.Костинброд – 10.00лв.
43. /отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
44. /отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
45.
/изм./Решение
№224/07.02.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм../Решение
№45/30.01.2008г. на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/. изм./Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Ползване зала и услуги за граждански ритуали:
За провеждане на граждански ритуали:
• сключвани на граждански брак в ритуалната зала -70.00 лв.;
• сключване на граждански брак в административната сграда на общинската
администрация – 35.00 лв.;
• именуване в ритуалната зала – 45.00 лв.
46./изм./Решение №708/26.07.2007г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За ползване на детска кухня се заплаща такса в
размер на 1.00лв. на храноден от ползващите услугите.
47. / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/. При постъпване на молба - 1.00 лв.
48. отм. с Решение №850/ 27.05.2011г
49. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Копирни услуги за една
страница
- едностранно - 0.10 лв.
- двустранно - 0.15 лв.
50. /отм./Решение №45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
51. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Бланки за продажба на
тютюневи изделия - 0.50 лв.;
52. /нова/Решение №374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение №473/16.06.2006г на ОбСКостинброд//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на
удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български
гражданин с чужденец в чужбина - 5.00 лв.
53. /нова/Решение №374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение №473/16.06.2006г на ОбСКостинброд//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на
удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в
община Костинброд - 5.00 лв.
54.
/нова/Решение
№374/20.10.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд// изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/./изменена с

Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на удостоверение за вписване
в картотечния регистър на населението - 5.00 лв.
55.
/нова/Решение
№374/20.10.2005г.
на
ОбС-Костинброд/
/изм./Решение
№473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/ Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права - 5.00 лв.
56. /нова/Решение №374/20.10.2005г. на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/
22.12.2010г//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/. Издаване на
удостоверение за поредност на родените деца - 3.00 лв.
57.
/изм./Решение
№473/16.06.2006г
на
ОбС-Костинброд//изм./Решение
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/ 22.12.2010г//изменена с
Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/. Издаване на удостоверение за
административен номер - 20.00 лв.
58. /отм./Решение №45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/
59. /изм./Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Възстановяване или промяна имената на
български граждани - 5.00 лв.
60. / отм. с Решение №459/ 21.12.2009г /
61. / отм. с Решение №459/ 21.12.2009г /
62. / отм. с Решение №459/ 21.12.2009г /
63. /нова/Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд//изменена с Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на справка от регистъра за население
за наличие на българско гражданство – 3,00 лв.
64. /нова/Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/
22.12.2010г//изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/. За издаване на
удостоверение за удължено работно време – 20,00 лева.
65. /нова/Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ / изм. и доп. с Решение
№459/ 21.12.2009г / изм./Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За издаване на
удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ – 35,00 лева за един имот, а за всеки
следващ по 10,00 лева.
66. /нова/Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ /изм./Решение
№45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ изм./Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/ За издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР -30,00 лева.
67. /нова/Решение №473/16.06.2006г на ОбС-Костинброд/ изм./Решение
№73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За предоставяне на информация от кадастрален
план или ПУП на дискета – 30,00 лева на квартал.
68. /нова/Решение №45/30.01.2008г на ОбС-Костинброд/ / изм. с Решение №744/
22.12.2010г/ /изм. с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ - За издаване на
удостоверение за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ за строежи, строени до
07.04.1987г:
- до 20кв.м. -60.00лв.
- до 50кв.м. -200.00лв.
- над 50кв.м. -350.00лв.
- над 100кв.м.-500.00лв.
69. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/За заверка на регистри
на фирми, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали – 10.00лв./ регистър.
70. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/За заверка на регистри
за настанени туристи и реализирани нощувки – 10.00лв./регистър.

71. /нова/Решение №428/06.11.2009г. /изменена с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/, /изм. с Рещение №146/31.05.2012г./ За ползване на мултифункционални
игрища – гр.Костинброд, както следва:
1.Колективни игри(без осветление):
- работни дни – 22.00лв./час;
- почивни дни – 24.00лв./час;
2.Колективни игри(с осветление):
- работни дни – 27.00лв./час;
- почивни дни –30.00лв./час;
71.1./нова с Решение№146/31.05.2012г.,изм. с Рещение №262/16.11.2012г./ За ползване
на мултифункционално игрище – с.Петърч за колективни игри – 10.00лв./час.
71.2./нова с Решение№262/16.11.2012г./За ползване на части от сгради – общинска
собственост, предоставени за ползване на детски градини и училища:
т.1 Физкултурен салон:
а) летен сезон – без отопление – 10.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление – 15.00лв./час
т. 2 Компютърен кабинет:
а) летен сезон – без отопление – 15.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление – 20.00лв./час
т. 3 Учебна стая:
а) летен сезон – без отопление – 5.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление – 7.00лв./час
т. 4 Специализиран кабинет:
а) летен сезон – без отопление – 7.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление – 9.00лв./час
т.5 Танцова зала:
а) летен сезон – без отопление – 10.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление -15.00лв./час
т. 6 Игротека:
а) летен сезон – без отопление – 7.00лв./час
б) зимен сезон – с отопление - 9.00лв./час
т. 7 Спортна площадка:
а) 15.00лв./час
72. / нов с Решение №459/ 21.12.2009г // изм. с Решение №744/ 22.12.2010г/./изм. с
Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на удостоверение за реално
обособени дялове на сгради по реда на чл.202 от ЗУТ - 35,00 лева
73. / нов с Решение №459/ 21.12.2009г/ /изм. с Решение №744/ 22.12.2010г//изм. с
Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/.Издаване на удостоверение за степен
на завършеност на сграда - 35,00 лева
74. / нов с Решение №459/ 21.12.2009г // изм. с Решение №744/ 22.12.2010г//изменена с
Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Издаване на удостоверение за
законност на строеж - 30,00 лева
75. / нова с Решение №744/ 22.12.2010г/изм. с Решение №73/17.02.2012г. на ОбСКостинброд/ /.За нанасяне на имот в неодобрен кадастрален план по 6.00 лв. на 1 брой
точка
76. /нова с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За обработка и
комплектоване на преписки, касаещи събития по гражданско състояние на български
граждани, настъпили в чужбина – 100.00 лв.
77. /нова с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За обработка и
комплектоване на преписки, касаещи процедури по вписвания в картотечните регистри

на лица, придобили българско гражданство и на лица с разрешено постоянно
пребиваване в Република България – 100.00 лв.
78. /нова с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ За обработка и
окомплектоване на преписка, касаеща промяна на обстоятелства по гражданско
състояние настъпили в чужбина по Кодекса на международното частно право –
100.00лв.
79. /нова с Решение №762/05.09.2014 г. на ОбС-Костинброд/ За обработка на преписка
и извършване контрол по прилагане разпоредби по чл.34 от ЗПСЗЗ за изземване на
земеделски имоти, ползвани без правно основание:
• за един земеделски имот – 26.00 лв.
• за повече от един земеделски имот – 38.00 лв.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.58./отм. с Решение №744/ 22.12.2010г /
Чл.59. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а
наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.60. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният
ползвател не може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят
публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто
с определена чужда помощ;
б) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи получават като
възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на
заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;
д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на
Министерския съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета
на общината или определени от него лица
§3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се
завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок

§4. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и
влиза в сила от 01.02.2003година.
§5. /отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
§6.(1) Размерът на таксата за битови отпадъци по глава ІІ, раздел І се определя съгласно
Решение на Общинския съвет за всяка календарна година до 31 декември на
предходната година.
(2) /отм./Решение №224/07.02.2005г. на ОбС-Костинброд/
§7. Другите общински такси, определени със закони се събират от общинската
администрация на база тарифи, определени от Министерския съвет.
§8. /нов с Решение №73/17.02.2012г. на ОбС-Костинброд/ Промяната на чл.27 влиза в
сила от 01.03.2012 г.

