ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ПК 2840 ГР.КРЕСНА, ул. “Македония” № 96, тел. 074990270, факс 07433/87-30, email: оbstina_kresna@abv.bg

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кресна
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и
цени на предоставяни на гражданите услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Кресна.
Чл. 2. (1) На територията на община Кресна 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 кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани
от общинския бюджет /изм.Решение №16 по Протокол 3 от 20.12.2019 г./
4. за добив на кариерни материали; /отм. Решение №452/27.03.09г./
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. туристическа такса;
9. други местни такси, определени със закон.
(2) Община Кресна предоставя и други услуги и права, извън тези по ал.1, по цени определени с тази Наредба.
(3) Диференцирани наемни цени за земи от общински поземлен фонд /ОПФ/отдавани по наем за 2004 год. за
декар, съгласно приложение № 2.
РАЗДЕЛ І
Определяне на размера на общинските такси, услуги и права
Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права 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, цените на услугите и правата предоставяни от общината, се заплащат предварително или
едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които сроковете са уредени с нормативни
актове.
Чл. 4.(1) Размерът на местните такси, цени на услуги и права се определя при спазване на следните принципи,
регламентирани в чл.8 от ЗМДТ.
1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2.създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
5.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:
1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и
осигурителни вноски);
2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни
и наеми);
3. Разходи за управление и контрол;
4. Инвестиционни разходи.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по
неговото прилагане.
Чл. 6. (1) Размерът на таксата, цената на услугата и правото може и да не възстановява пълните разходи на
общината по предоставянето на определена услуга, когато това се налага за защита на обществения интерес, като
в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи
(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.
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Чл. 8. Общинският съвет, с приемането на настоящата Наредба, може да освобождава отделни категории
граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка
на общинските приходи. Освободените категории се упоменават в разделите на настоящата Наредба.
Чл. 9. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия,
основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности.
Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за сметка на общината.
(2) Органите и лицата, които събират таксите и приходите от предоставени права и услуги, се определят с тази
Наредба.
(3) Местните такси се събират от общинската администрация, без тези, за които е регламентирано друго със Закон
или с тази Наредба и постъпват в общинския бюджет.
РАЗДЕЛ ІІ
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата
Чл. 11. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата се извършва по реда на тяхното
приемане.
Чл.11 (1) Такси за издаване на позволително за извоз /превоз/ съгласно приложение № 11
Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги и права не
по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.
(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси, цените на услугите и правата
предоставяни от общината.
(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
2.препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внасят за обсъждане от общинския съвет.
Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за :
1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2.ползвателите на предоставената услуга;
3.изключенията от общата политика;
4.използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретната
5.методика/методики, използвани за определяне на размера им;
6.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.
Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
Такса за битови отпадъци
Чл. 14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване
в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване:
Чл. 14а 1) С такса за битови отпадъци се облагат разположените на територията на община Кресна сгради,
дворни места, парцели и застроени земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й
терен.
(2) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително
застроената площ и прилежащия й терен.
(3) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на
битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно- сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено
ползване; инвестиционни разходи.
Чл. 14б (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на
ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината, като подава декларация за
облагане с такса за битови отпадъци.
(2) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на такса за битови отпадъци,
задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(3) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
(4) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или
ползватели.
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Чл. 14в (1) Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от
учредяването на право на ползване декларация в общината, в която посочват вида на имота, точното му
местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на таксата за
битовите отпадъци, както и размера на дължимия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се
подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.
(2) За жилищните имоти лицата по ал.1 подават декларация по реда и в сроковете по чл.14б.
Чл. 14г Подадените декларации се проверяват от упълномощено от кмета на общината лице. То може да иска
допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове,
скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва , а при нужда - и чрез измерване на
имота от техническите органи. Подадените декларации за облагаемите имоти да се изискват служебно от Данъчна
служба – Сандански.
Чл. 15. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови
отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване и инвестиционни разходи
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 14 в съответния район, както и честотата на
сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на
предходната година.
Чл. 16 (1) Задължени лица за таксата за битови отпадъци са:
1.собствениците на облагаемите имоти по чл. 14, ал. 1;
2.собственикът на сградата, построена върху държавен или общински парцел или дворно място, е данъчно
задължен и за парцела, съответно дворното място;
3.за общинските имоти, ползвани или наети от други лица от общината – наемателя /ползвателя/;
4.при учредено ведно право на ползване – от ползвателя ;
5.при предоставяне на особено право на ползване – концесия- от концесионера ;
(2) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание
на няколко лица, те дължат такса за битови отпадъци съответно на частите си.
(3) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да
плати таксата за битови отпадъци за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 17.(1) Таксата се определя в годишен размер по приложение № 1 за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им;
3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
(2)Таксата се събира от общината .
(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци
за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната
палата.
(5) За физическите лица таксата по ал.(1), т.1. и т.2 се определя в лева/жител по настоящ адрес на лицето, а тасата
по ал.1, т.3 и т.4 пропроционално на данъчната оценка на имота. /отм. Решение №452/27.03.09г./
(6) За юридическите лица таксата по ал.(1), т.1 и т.2 се определя според вида и броя на необходимите съдове за
смет, а по ал.(1), т.3 и т.4 пропроционално на балансовата стойност на стградите. /отм. Решение №452/27.03.09г./
(7) /нова с Решение №16 по Протокол 3 от 20.12.2019 г./ План-сметката за годината се изготвя по образец и

ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Чл. 18. (1) ТБО се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01.03. до 30.06. и до 30.10. на годината, за
която се дължи. /изм.Решение №884/28.01.11г./
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
(3)При неспазване на сроковете за плащане се начислява наказателна лихва в размер на ОЛП + 20 пункта.
(4) Общината уведомява данъчно задължените лица за размера на дължимата от тях такса и сроковете за плащане
в срок до 15.03 на текущата година.
Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти подават, дължат такса от началото на месеца, следващ месеца
на придобиване на имота.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на
месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
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(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено
ползването й.
Чл. 20. Не се събира такса за:
(1)сметосъбиране и сметоизвозване:
1. когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по нея;
2. за имотите, които няма да се ползват целогодишо и това обстоятелство е декларирано пред общината в срока,
определен от Закона за местните данъци и такси, а за придобитите през годината- при подаване на декарацията по
чл.14
3. за имоти
, които не се обслужват.
(2) поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за районите в които общината не

предоставя услугата и не извършва разходи по нея само за имоти, разположени извън схемата за
сметосъбиране и сметоизвозване, които няма да се ползват целогодишно и това обстоятелство е
декларирано пред общината до 31 октомври на предходната година. ) /изм.Решение №16 по Протокол 3 от
20.12.2019 г./
(3) обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
Чл. 20а. /нов Решение №541 по Протокол №34/17.12.2013г./ Не се събира такса за битови отпадъци за услугите,
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната.
РАЗДЕЛ ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
Чл. 21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са
организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са
общинска собственост.
(2) Такса за ползване на тротоари и други общински площи от търговския обекти с търговска цел в размер на 2,00
лв. на кв./метър – месечно.
(3) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените,
посочени в ал. 1.
(4) Зоните по ал.2 са определени с решение № 126/25.10.1991г. на вр.изп.комитет на Софийски областен народен
съвет.
(5) Таксите се определят на квадратен метър, на ден и на месец по приложение № 2.
Чл. 22. За ползване на терени по предходния член общината издава разрешения, а събирането на таксите става от
длъжностни лица определени със заповед на Кмета на Общината.
Чл. 23. Общината отнема издаденото разрешение за ползване на място, когато мястото не се използва по
предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, при неспазване на посочените в него
място и площ, при неплащане на месечната такса в продължение на един месец или когато обществени нужди
налагат това.
РАЗДЕЛ III
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални
услуги
Чл. 24. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат такси в размери
по приложение № 3.
(2). Таксата се заплаща за действителната посещаемост пропорционално на месечната такса и работните дни за
месеца.
(3)Не се заплаща такса по ал.1, но не по –малко от задължителната по Приложение № 3, т.2 от Наредбата.
1.за децата, на които един или двамата родители са инвалиди с над 50 % инвалидност, децата сираци, децата на
неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в
изпълнение на служебен дълг;
2.за децата с тежки хронични заболявания и инвалиди след представяне на документ от РЕЛКК – Благоевград;
3.за трето, четвърто и следващи деца на многодетни родители, след представяне на необходимите документи за
поредност на раждането.
4.за четвърто и следващи деца, когато са настанени в детско заведение, на които единия или двамата родители са
на социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП след представяне на документ от Дирекция “Социално
подпомагане” гр. Кресна, но не по малко от 5.00 лв., съгласно приложение № 3, т. 2 от Наредбата.
(4) С 50 на сто намаление се заплаща таксата по ал.1 т.1 и 2 в следните случаи:
1.за полусираци, за деца с един родител или за деца, на които един или двамата родители са редовни студенти.
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2.за второто дете в семейството, когато и двете деца посещават заведения и семейството е на социално
подпомагане, след предоставяне на документ от дирекция “Социално подпомагане” гр. Кресна.
3.за деца, на които един или двамата родители са на социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, след представяне
на документ от Дирекция “Социално подпомагане –гр.Кресна”,
(5) Когато за дете, прието в детска градина и ясла, се представи медицински документ за необходимостта от
продължително лечение (над един месец) то се освобождава от заплащане на таксите по ал.1, т.1-3, със Заповед на
директора на съответното детско заведение, за периода на лечението.
(6) Когато дете, отсъства повече от един месец се освобождава от заплащане на задължителната месечна такса
по ал.1, със Заповед на директора на съответното детско заведение по молба на родителя /настойника/, но за не
повече от три последователни месеца.
Чл.24а /нов съгл. Решение №39 по Протокол №5/22.02.2008г./ ползване на млечна кухня се заплаща такса
в размер на 25.00 лева.
Чл.25.(1) Учениците, които посещават извънучилищна дейност , клуб “Народни танци”, школа по живопис,
школа по хандбал, и други школи –организирани в учебните заведения на територията на община Кресна,
заплащат месечна такса в размер на – 3 лв. Събирането на таксите да става съгласно разпоредбите на чл. 24,ал. 3,
т. 1-4; ал.4,т.1-3 и ал.6.
Чл.26. (1)Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса,
съответстваща на реалната издръжка на едно лице, диференцирано по според размера на получаваните от лицето
доходи.
(2)Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни
материали, както и съответната част от общите разходи за транспортиране на храната, електрическа, топлинна
енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически
и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и
благотворителност.
(3)Таксата за едно лице в зависимост от личните му доходи не може да превишава размерите по приложение
№4
1.Военноинвалидите с постоянен адрес на територията на община Кресна, да ползват с предимство услугите на
домашния социален патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената месечна такса. Останалата
част от разходите е за сметка на бюджета на общината. /нов съгл.Решение №710 по Протокол №31/26.03.2010г/.
2.Столетници с постоянен адрес на територията на община Кресна, да ползват безплатно услугите на домашен
социален патронаж. /нов съгл.Решение №710 по Протокол №31/26.03.2010г/.
Чл. 27. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се
внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, следващ месеца на ползване на услугата.
РАЗДЕЛ ІV
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА
Чл. 28. (1) Таксата се заплаща от ползвателя на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на
Закона за туризма.
(2) Таксата се определя на лице за една нощувка в размер по приложение № 5.
(3) Лицата до 18-годишна възраст и пенсионери заплащат 50 на сто от таксата по ал. 2.
(4) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за
подслон и места за настаняване, едновременно със заплащане на услугата.
(5) Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е
събрана.
Чл.29.Регистрите за настанените туристи и за реализираните нощувки се заверяват ежемесечно от
упълномощено от Кмета длъжностно лице до 5-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени.
РАЗДЕЛ V /отм. Решение №452/27.03.09г./
Такси за добив на кариерни материали
Чл. 30. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.
(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.
(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по
този раздел.
Чл. 31. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб. М. Или на
тон:
1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително;
2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.
Чл. 32. Размерът на таксите се определя поотделно за всеки вид по приложение № 6.
Чл. 33. Таксите се заплащат:
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1. ежемесечно – в случаите по чл. 31, т. 1;
2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 31, т. 2.
Чл. 34. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о
число на месеца, следващ месеца, през който е добит.
РАЗДЕЛ VI
Такси за технически услуги
Чл. 35. 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. 36. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата,
при предявяване на искането.
Чл. 37. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на
бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.
Чл. 38. . /Изм. с Решение № 181 и № 199/2016 г. на ОбС Кресна/ Размерът на таксите за технически услуги се
определя по приложение № 7 и приложение №8.
Чл. 39. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг нормативен акт, е по
утвърдена от Кмета на общината технологична карта.
(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) Техническите услуги, предоставяни от общината, могат да бъдат:
1. обикновена
2. бърза
3. експресна
РАЗДЕЛ VII
Такси за административни услуги
Чл. 40.(1) . /Изм. с Решение № 181 и № 199/2016 г. на ОбС Кресна/ / За извършени услуги по гражданско
състояние се заплащат такси по приложение № 7 и приложение №8.
(2)Не подлежат на таксуване следните услуги:
1.Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане
2.Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански
брак
3.Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него
4.Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние
5.Учредяване на настойничество и назначаване на попечител
6.Поддържане на регистъра на населението
7.Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението
8.Издаване на удостоверения за наследствена пенсия
Чл. 41. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху
общински имоти се заплаща такса в размер по приложение № 8
Чл. 42. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер
по приложение № 8. /отм. Решение №452/27.03.09г./
Чл. 43. /Отм. с Решение № 181 и № 199/2016 г. на ОбС Кресна /
Чл. 44. /Изм. с Решение № 181 и № 199/2016 г. на ОбС Кресна / Всички такси за админитспративни услуги се
заплащат по цени, определении в приложение №7 и приложение №8 от лицата при предявяване на искането.
Чл. 44а. /нов с Решение №16 по Протокол 3 от 20.12.2019 г./ За целите на комплексното

административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса, както и за удостоверение за наличие или липса
на задължение за участник избран за изпълнител на обществена поръчка по чл.58, ал.1, т.2 от Закона за
обществените поръчки.
РАЗДЕЛ VІІІ
Такси за гробни места
Чл. 45. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси по приложение № 10.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто.
Чл. 46. Таксите се събират от ”Обредни дейности” гр.Кресна и се внасят в общинския бюджет.
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РАЗДЕЛ ІХ /нов – съгл. Решение №39 по Протокол №5/22.02.2008г./
Такса за притежаване на куче
Чл.46а. /1/ За притежаване на куче, собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е
постоянният му адрес/седалище в размер на 5,00 лв.
/2/ В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината по
постоянния му адрес/седалище.
/3/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на
придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата
се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за
месеца на придобиването.
Глава трета
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 47. За всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се
определя цена с тази Наредба.
Чл. 47а. /нов – Решение №989 по Протокол №46/24.06.2011г./ /1/ На основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ при
промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по
чл.29, ал.3 и ал.4 от същия закон за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, в размер равен
на държавната такса, определена с тарифа и утвърдена от Министерския съвет по чл.30, ал.1 от същия закон.
/2/ Таксата по предходната алинея не се заплаща за строителство, извършено при условията на чл.4, ал.2 от
ЗСПЗЗ – за засаждане на горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на населените
места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска
включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл.7
от същия закон, както и за земи, предоставени безвъзмездно, въз основа на акт на Министерския съвет на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението на земеделска
земя от общинския поземлен фонд, за изграждането на обекти публична общинска собственост.”
Чл. 48. /1/Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по
предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по
предоставянето на услуги и права от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки,
комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;
в/ разходи за управление и контрол;
г/разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране,
включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;
д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
/2/ Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.
/3/Цените на услугите и правата са прости и пропорционални.
/4/ Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в
бюджета на общината.
Чл. 49. (1) Услугите, предоставяни от общината, могат да бъдат:
- обикновена;
- експресна.
(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са по утвърдена от кмета на общината технологична карта.
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи
по чл. 50 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
Чл. 50. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината
се утвърждават със заповед на кмета на общината.
Чл. 51. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.
Чл. 52. При неспазване на сроковете по чл. 49, ал. 2 размерът 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. 53. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената
цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.
Чл. 54. Общинският съвет определя цени на услуги и права по приложение №11.
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Глава четвърта
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
/акт.с Решение №705 по Протокол №51 от 13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна/
Чл. 55. Утвърден от РДГ – Благоевград Горскостопански план за горските територии собственост на Община
Кресна.
Чл. 56. Горскостопанския план се изготвя за период от 10 год. на основание чл. 13 от ЗГ.
Чл. 57. Обема за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост се определя въз основа на
Горскостопанския план по чл. 13 ал. 1 от ЗГ.
Ал.(1). Ползването на дървесина в горските територии общинска собственост е въз основа на годишен план
изготвен от общината в съответствие с Горскостопанския план.
Ал.(2). Годишния план се утвърждава от Кмета на община по решение на Общински съвет.
Ал.(3). Годишния план се оповестява на интернет страницата на общината в 15 дневен срок от Решението на
Общински съвет.
Чл. 58. Ползването на дървесина и недървесни горски продукти добити от горски територии общинска
собственост е възмездно.
Ал.(1). Размерът на цените и таксите за ползване на дървесина и недървесни горски продукти добити от горски
територии общинска собственост се определя с решение на Общински съвет.
Ал.(2). Цените за добив - сеч и извоз на обла дървесина от общински горски територии до временен склад са
представени в приложение №17.
Ал.(3). Цени за продажба на обли дървени материали по категории дървесина и сортименти от временен склад на
общински горски територии са представени в Приложение №18.
Ал. (4). Цени за директна продажба на физически лица за лична употреба без право на продажба, са представени
в Приложение №19.
Ал.(5). Таксите за ползване на недървесни горски продукти добити от горски територии общинска собственост са
представени в Приложение №20.

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.59. За нарушенията извършени по тази Наредба нарушителите се наказват съгласно разпоредбите на
ЗМДТ или на други нормативни документи.
Чл.60. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от
общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.61. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 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 в община Кресна.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или
определени от него лица.
§ 4 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и права, същото се завършва по реда
на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 5 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 22.02.
2008 година.
§ 6 Измененията и допълненията на Наредбата, приети с Решение №989 по Протокол №46/24.06.2011г. на
ОбС-Кресна, влизат в сила от 24.06.2011г.
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Приложение №1
Такса за битови отпадъци
/актуализирано с Решение №376 по Протокол №16 от 30.01.2009г., Решение №884 по Протокол 41от
28.01.2011г. и Решение №307 по Протокол №18 от 19.12.2012г., Решение №16 по Протокол №3 от 20.12.2019 г./

Общ
размер на
таксата

Сметосъбиране,
сметоизвозване и
подсигуряване на
съдове за смет

Обезвреждане
на битовите
отпадъци в
депа и други
съоръжения

І.1.1. До 5 000 лв.
І.1.2. От 5 000 лв. до 10 000 лв.

50 ‰
35 ‰

22 ‰
15 ‰

18 ‰
13 ‰

10 ‰
7‰

І.1.3. От 10 000 лв. до 50 000 лв.

30 ‰

13 ‰

11 ‰

6‰

І.1.4. От 50 000 лв. до 100 000 лв.

25 ‰

11 ‰

9‰

5‰

І.1.5 от 100 000 лв. до 500 000 лв.

20 ‰

9‰

7‰

4‰

І.1.6. от 500 000 лв. до 750 000 лв.

15 ‰

7‰

5‰

3‰

І.1.7 от 750 000 лв. до 1 000 000 лв.

8‰

4‰

3‰

1‰

І.1.8. над 1 000 000 лв.
4‰
І.2. За нежилищните имоти на предприятия,
включително и фирми на еднолични
търговци с данъчна основа над 10 000 лв.,
които ще изберат да плащат ТБО като
декларират използването на контейнер 1100
литра

2‰

1‰

1‰

Данъчен субект
І. За нежилищните имоти на юридическите
лица и фирми на еднолични търговци с
право на избор на една от следните
възможности:
І.1. За нежилищните имоти на юридически
лица, включително и фирми на еднолични
търговци в промили /върху данъчната
основа за ТБО/, с данъчна основа, както
следва:

І.3. За нежилищните имоти на
предприятия, включително и фирми на
еднолични търговци с данъчна основа до
10 000 лв.,, които ще изберат да плащат ТБО
като декларират използването на кофа
ІІ. За имоти на юридически лица,
включително и фирми на еднолични
търговци, намиращи се извън районите, в
които общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци се събира
такса за ползване на депо и за поддържане
чистота на териториите за обществено
ползване /върху данъчната основа за ТБО/. 4‰
ІІІ. Бюджетни организации публична
общинска собственост /върху данъчната
основа за ТБО/

5‰

Чистота на
териториите за
обществено
ползване

1000 лв. за контейнер

5‰

250 лв. за кофа

7‰

3‰

1‰

2,5‰

2,5‰
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ІV. За нежилищните имоти, собственост на
физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност - за
гр.Кресна с право на избор на една от
следните възможности:
ІV.1 За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска, производствена или друга
дейност - за гр.Кресна /върху данъчната
оценка/, както следва
ІV.1.1. До 5 000 лв.

50 ‰

22 ‰

18 ‰

10 ‰

ІV.1.2. От 5 000 лв. до 10 000 лв.

35 ‰

15 ‰

13 ‰

7‰

ІV.1.3. От 10 000 лв. до 50 000 лв.

30 ‰

13 ‰

11 ‰

6‰

ІV.1.4. От 50 000 лв. до 100 000 лв.

25 ‰

11 ‰

9‰

5‰

ІV.1.5 от 100 000 лв. до 500 000 лв.

20 ‰

9‰

7‰

4‰

ІV.1.6. от 500 000 лв. до 750 000 лв.

15 ‰

7‰

5‰

3‰

ІV.1.7 от 750 000 лв. до 1 000 000 лв.

8‰

4‰

3‰

1‰

ІV.1.8. над 1 000 000 лв.
4‰
ІV.2 За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност с
данъчна оценка над 10 000 лв. - за
гр.Кресна като декларират използването на
контейнер,
ІV.3 За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност с
данъчна оценка до 10 000 лв. - за гр.Кресна,
като декларират използването на кофа
V. За жилищните и нежилищните имоти на
населението на гр.Кресна, както и за
жилищните имоти на юридическите лица в
гр.Кресна /върху данъчната оценка/
5‰
VІ. За имоти, собственост на физически
лица, намиращи се извън районите, в които
общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци се събира
такса за ползване на депо и за поддържане
чистота на териториите за обществено
ползване - за гр.Кресна /върху данъчната
оценка/
4‰

2‰

1‰

1‰

2‰

1000 лв. за контейнер

5‰

250 лв. за кофа

7‰

2‰

1‰

2‰

2‰
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VІІ. За нежилищните имоти, собственост на
физически лица, в които се упражнява
търговска, производствена или друга
дейност - за с.Горна Брезница, с.Сливница,
с.Долна Градешница, с.Ощава и с.Стара
Кресна с право на избор на една от
следните възможности:
VІІ. 1.За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност - за
с.Горна Брезница, с.Сливница, с.Долна
Градешница, с.Ощава и с.Стара Кресна
/върху данъчната оценка/, както следва:
VIІ.1.1. До 5 000 лв.

50 ‰

22 ‰

18 ‰

10 ‰

VIІ.1.2. От 5 000 лв. до 10 000 лв.

35 ‰

15 ‰

13 ‰

7‰

VIІ.1.3. От 10 000 лв. до 50 000 лв.

30 ‰

13 ‰

11 ‰

6‰

VIІ.1.4. От 50 000 лв. до 100 000 лв.

25 ‰

11 ‰

9‰

5‰

VIІ.1.5 от 100 000 лв. до 500 000 лв.

20 ‰

9‰

7‰

4‰

VIІ.1.6. от 500 000 лв. до 750 000 лв.

15 ‰

7‰

5‰

3‰

VIІ.1.7 от 750 000 лв. до 1 000 000 лв.

8‰

4‰

3‰

1‰

VIІ.1.8. над 1 000 000 лв.
4‰
VІІ. 2.За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност с
данъчна оценка над 10 000 лв. - за с.Горна
Брезница, с.Сливница, с.Долна
Градешница, с.Ощава и с.Стара Кресна,
като декларират използването на контейнер
VІІ. 3.За нежилищните имоти, собственост
на физически лица, в които се упражнява
търговска или производствена дейност с
данъчна оценка до 10 000 лв - за с.Горна
Брезница, с.Сливница, с.Долна
Градешница, с.Ощава и с.Стара Кресна,
като декларират използването на кофа
VІІІ. За жилищните и нежилищните имоти
на населението на с.Горна Брезница,
с.Сливница, с.Долна Градешница, с.Ощава
и с.Стара Кресна, както и за жилищните
имоти на ЮЛ в тези села /върху данъчната
оценка/
9‰

2‰

1‰

1‰

4‰

1000 лв. за контейнер

5‰

250 лв. за кофа

7‰

3‰

2‰
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ІХ. За имоти, собственост на физически
лица, намиращи се извън районите, в които
общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци се събира
такса за ползване на депо и за поддържане
чистота на териториите за обществено
ползване - за за с.Горна Брезница,
с.Сливница, с.Долна Градешница, с.Ощава
и с.Стара Кресна /върху данъчната оценка/ 6‰

4‰

2‰

Х. За земеделски имоти намиращи се извън
районите, в които общината е организирала
събиране и извозване на битови отпадъци
се събира такса за поддържане чистотата на
територията за обществено ползване -за гр.
Кресна
2‰

2‰

ХI. За земеделски имоти намиращи се
извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на
битови отпадъци се събира такса за
поддържане чистотата на територията за
обществено ползване - за с. Горна
Брезница, с. Сливница, с. Долна
Градешница

3‰

3‰

ХІІ. За имоти на граждани, на юридически
лица и еднолични търговци, които са
застроени, но неизползваеми целогодишно
и е подадена декларация за същото
обстоятелство до 31 октомври на
предходната година

3‰

3‰

Приложение № 2
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
/актуализирани с Решение №39 по Протокол №5/22.02.2008г./
( Допълнено и актуализирано в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/09)
/Допълнено и актуализирано с Решение №768 по Протокол №55/29.06.2015 г./
Срок за
на ден на месец /
НАИМЕНОВАНИЕ
изпълнение /
кв.м
кв.м
отдел “МДТ”
съгласувал: (п) (В.Мелезимова)
1. ОТКРИТ ПАЗАР
1.1. Селскостопански стоки
1 р.д.
2,00
15,00
1.2.Промишлени стоки /хранителни и нехранителни,
1 р.д.
2,00
15,00
цитрусови плодове и оранжерийни зеленчуци/
2. ПОКРИТ ПАЗАР
2.1. Селскостопански стоки лично производство
1 р.д.
2,00
15,00
2.2.Промишлени стоки /хранителни и нехранителни,
1 р.д.
2,00
15,00
цитрусови плодове и оранжерийни зеленчуци/
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3. ЗА ПРОДАЖБА ОТ КОЛА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
4. ЗА ПРОДАЖБА ОТ ЛЕК АВТОМОБИЛ
5. ЗА ПРОДАЖБА ОТ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИЛИ
РЕМАРКЕ
5.1. До 1,5 тона
5.2. Над 1,5 тона
6. ЗА ПРОДАЖБА ОТ РЪЧНИ КОЛИЧКИ, МАСИ И ДРУГИ
ПО ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДРУГИ
6.1. Първа зона-гр.Кресна
6.2. Втора зона-гр.Кресна
6.3. Първа зона-села-на магистрала
6.4. Първа зона-села/без гл.път Е 79
7. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА, ВЪРХУ КОИТО СЕ
ОРГАНИЗИРАНИ ПАНАИРИ, СЪБОРИ И ПРАЗНИЦИ, ЗА
ПРОДАЖБА НА СТОКИ
8. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА, ВЪРХУ КОИТО СЕ
ОРГАНИЗИРАНИ ПАНОРАМИ, СТРЕЛБИЩА, МОТОРНИ
ЛОДКИ И ДРУГИ

1 р.д.
1 р.д.

2,00
5,00

12,00
20,00

1 р.д.
1 р.д.

7,5
10,00

50,00
100,00

1 р.д.
1 р.д.
1 р.д.
1 р.д.
1 р.д.

2,00
2,00
2,00
1,00
5,00

16,00
14,00
16,00
12,00
-

1 р.д.

-

отдел “Общинска собственост”
съгласувал: (п)
( Н.Георгиева)
9. За ползване на тротоари и други общински площи от отчет
на
търговски обекти с търговска цел
тримесечие
ГОДИШНИ НАЕМИ ЗА ЗЕМИ ОТ ОПФ
/НОВА В СИЛА ОТ 03.05.2004 Г/
10. ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ
10.1.Земи VІ – VІІ категория - 25,00 лв.

10.2.Земи VІІІ – Х категория – 20,00 лв.
10.3. Земи в землището на с. Влахи – 12,00 лв.

5,00

-

2,00

на година
до 31.05. на
текущата
година
до 31.05 на
текущата
година
до 31.05. на
текущата
година

25,00

до 31.05. на
текущата
година
до 31.05. на
текущата
година

20,00

до 31.05. на
текущата
година
до 31.05. на
текущата
година

50,00

20,00

12,00

11. НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ
11.1.Земи в долния район от VІ – Х категория
11.2. Земи в горния район от VІІІ – Х категория

15,00

12. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
12.1. Насаждения VІ – Х категория създадени от АПК
“Медика”
12.2. Насаждения VІ – Х категория при не поливни условия
създадени от наематели

20,00
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12.3. Насаждения VІ категория при поливни условия
създадени от наематели

до 31.05. на
текущата
година
до 31.05. на
текущата
година

35,00

Мини
мална
наемна
цена –
50,00
лв

По решение
на ОбС

14. Такса за ползване на зала № 1 (на час)

1 р.д.

на час

10,00

15. Такса за ползване на залата в Бизнес-центъра (на час)

1 р.д.

на час

10,00

13. ЗЕМИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПЧЕЛИН –

16.Такса за ползване на градската тоалетна/Р-ие№765/25.06.10/

0,20

17. Такса за ползване на минерални бани:
17.1. За жителите на община Кресна
17.2. За всички останали жители
17.3 За жителите на с.Ощава и с.Стара Кресна

17.4 За нощувка

1,00
2,00
Безплатно за
Ощавски
Минерални
бани
6,00
Приложение № 3

Такси за детски ясли и детски градини
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
1.Месечна такса за целодневни групи в ЦДГ :
- За град Кресна и селата и ЦДЯ30,00 лв.
2. Задължителна месечна такса заЦДГ и ЦДЯ:
- За град Кресна и селата
7,00 лв.
Приложение № 4
Пределни размери на такса за домашен социален патронаж
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
1. Месечна такса за ДСП- за патронирани с постоянен адрес в община Кресна:
- до 100 лева месечна пенсия – 40,00 лева;
- от 101 до 150 лева месечна пенсия – 45 лева;
- от 151 до 200 лева месечна пенсия – 45 лева;
- над 201 лева месечна пенсия – 50 лева;
2. Месечна такса за ДСП –диабетици:
- до 100 лева месечна пенсия – 40,00 лева;
- от 101 до 150 лева месечна пенсия – 45 лева;
- от 151 до 200 лева месечна пенсия – 45 лева;
- над 201 лева месечна пенсия – 50 лева;
Приложение № 5
Туристическа такса – 1.00 лв.
Срок за внасяне до 15 число на месеца.
/актуализирана с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
(изменено в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/09)
14

Приложение № 6
Такси за добив на кариерни материали
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
( отменено в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/09)
1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра - 0,50 лв./ куб.м.
2. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли,
керемиди
и
капаци,
вътрешна
и
външна
мазилка

-

0,50

лв./

куб.м

15

Решение №181 и 199/2016 г. на ОбС гр.Кресна, акт. с Решение №494 по
Протокол №37 от 22.06.2018 г., акт. с Решение №579 по Протокол №43 от 25.01.2019 г.

Приложение № 7

ТАКСИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

код по
АР

ВИД АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
Административни

обикновена
срок
цена

услуги "Зелена система"

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

14

10

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

3

Без такса

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с
2031 историческо значение
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

14
30

10
200

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура
по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното
2067 предназначение и правилната им експлоатация

14

50

веднага
7

Без такса
Без такса

7
7

10
Без такса

7

30

7

15



експресна
срок
цена

Административни услуги "Кадастър"

2099 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
Административни

услуги "Контрол по строителството"

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и
2097 съоръжения на техническата инфраструктура
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за
2098 това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
4. Административни услуги "Местни данъци и такси"

16

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци
и такси
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

3
3
3
3
3
3
3
14
14

4
4
4
4
5
1 лв./стр.
4
7
7

1
1

15
15

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

14

7

1

15

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и
2667 здраве

14

Без такса

1

6

1
1
1

10
8
10

1
1
1

6
6
6

1998
2014
2071
2091
2124
2126
2131
2393
2395



Административни услуги Нотариална дейност

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и
2015 не подлежат на вписване

1

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

1

5+2 за всеки
следващ подпис
3+2 за всяка
следваща страница

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.
2094 37 от Закона за задълженията и договорите

1

10 – за подпис
10 – за съдържание

7
1
7
30
7
1
1
7
7
7

4
Без такса
6
5
6
Без такса
4
4
4
4

Административни

1997
1999
2000
2016
2017
2019
2020
2033
2034
2036

услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон
Възстановяване или промяна на име
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

17

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

7

4

1

6

2038
2039
2040
2052
2053
2056
2057
2058

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане,
акт за смърт)
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Припознаване на дете
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
5
Без такса
5
4
4
Без такса

1
1

6
6

1
1

6
6

2073
2075
2076
2077

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на
граждански брак в Република България
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

7
7
7
7

6
4
4
4

1
1
1
1

10
6
6
6

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за
2079 промяна на постоянен адрес

7

4

1

6

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове,
2080 съставени в чужбина
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

30
7
7

20
4
4

1
1

6
6

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или
за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за семейно положение
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Промяна в актовете за гражданско състояние
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
6
4
4
Без такса

1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
10
6
6
Без такса

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15

6

2107
2108
2109
2110
2128
2132
2138

18

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от
2391 СК и по право – по чл. 173 от СК)

7

4

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

14

5лв/м² на ЗП

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно
2101 съоръжение

30

50

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в
2121 обхвата на пътя и обслужващите зони

30

50

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

30
7
14
3

4 лв./куб.м.
4
Без такса
4

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в
2086 селскостопанските земи

14

Без такса

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и
2093 производствени отпадъци, строителни и земни маси

7

2 лв./куб.м

14

10

14

50,00

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване
2012 на улеснения при паркиране

30

Без такса

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи
2051 извънгабаритни товари

7

20

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
2070 съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

30

30

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от
2103 пътното платно и на земи в обхвата на пътя

30

100

Административни

Административни

2006
2007
2045
2066



1

6

услуги „Реклама”

услуги „Селско стопанство и екология”

Административни услуги „Социални дейности”

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за
2127 отпускане на персонални пенсии
Административни услуги

„Транспорт”

115 Издаване на разрешение за ползване на пътища за дейности извън социално ползване

19

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби,
промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на
2394 физически и юридически лица

30

50

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения
2008 и издаване на удостоверение

14

Тарифа за таксите,
които се събират по
Закона за туризма

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски
2009 крайпътен обект и пътни връзки към него
2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

7

15

Административни услуги

"Търговия, туризъм, транспорт"

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни
2035 превозни средства

Без такса

60

Тарифа за таксите,
които се събират по
Закона за туризма

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за
2048 настаняване и издаване на удостоверение
2050 Прекратяване на категория на туристически обект

14
14

Тарифа за таксите,
които се събират по
Закона за туризма
Без такса

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за
2069 автомобилите

14

50

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

30

10

60

Тарифа за таксите,
които се събират по
Закона за туризма

2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

20

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

14

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски
2090 крайпътен обект и пътни връзки към него

Без такса
Тарифа за таксите

2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

14

Тарифа за таксите,
които се събират по
Закона за туризма

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3

10

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска
1988 собственост, или за възстановен общински имот

7

4

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на
2021 собствеността върху недвижими имоти

7

4

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна
2022 собственост
2059 Издаване на заповед за изземване на имот

14
14

5
Без такса

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

7
7

4
5

7
7

1лв./стр.
Без такса

30
30
7
30

Без такса
50,00
20,00
30,00

30

5 лв./м2 Застроена
площ

7

15

Административно-технически

услуги Общинска собственост

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска
2095 собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
13. Административно-технически услуги Устройство на територията
4 Промяна на предназначението на сгради
110 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
111 Обработване на заявление – декларация за обстоятелствена проверка
112 Разрешаване изработването на план – извадка от подробен устройствен план /ПУП/
1989 Издаване на разрешения за поставяне на премествяеми обекти
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и
1990 определяне на строителна линия и ниво на строежа

21

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това
1991 инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

7

100

3 месеца
30

250
30

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се
2002 в границите на урбанизираните територии

30

30

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и
минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и
2004 ползване от общините

30

250

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1 лв./м
3.50 лв./м
8.60 лв./м
7.50 лв./м
7.50 лв./м
7.50 лв./м
3.50 лв./м
1 лв./м
3.50 лв./м
1 лв./м

30
30
30
30
30

1 лв./м
7.50 лв./м
16.20 лв./м
15.20 лв./м
15.20 лв./м

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с
1993 изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на
2005 техническата инфраструктура през имот-общинска собственост, както следва:
1.В урбанизирани територии:
1.1 Тротоар:
Въздушен елпровод
Подземен елпровод
Канализация
Водопровод
Паропровод
Газопровод
Оптични мрежи (подземни)
Оптични мрежи (въздушни)
Съоръжения и кабели на БТК (подз.)
Съоръжения и кабели на БТК (възд.)
1.2. Асфалт:
Въздушен елпровод
Подземен елпровод
Канализация
Водопровод
Паропровод

22

Газопровод
Оптични мрежи (подземни)
Оптични мрежи (въздушни)
Съоръжения и кабели на БТК (подз.)
Съоръжения и кабели на БТК (възд.)
1.3. Без настилка
Въздушен елпровод
Подземен елпровод
Канализация
Водопровод
Паропровод
Газопровод
Оптични мрежи (подземни)
Оптични мрежи (въздушни)
Пътища
Съоръжения и кабели на БТК (подз.)
Съоръжения и кабели на БТК (възд.)
2. Извън урбанизирани територии:
Въздушен елпровод
Подземен елпровод
Канализация
Водопровод
Паропровод
Газопровод
Оптични мрежи (подземни)
Оптични мрежи (въздушни)
Пътища
Съоръжения и кабели на БТК (подз.)
Съоръжения и кабели на БТК (възд.)
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

30
30
30
30
30

15.20 лв./м
7.50 лв./м
1 лв./м
7.50 лв./м
1 лв./м

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.90 лв./м
1 лв./м
2.50 лв./м
1.90 лв./м
1 лв./м

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
7

1 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.80 лв./м
1.90 лв./м
1 лв./м
2.50 лв./м
1.90 лв./м
1 лв./м
4

23

30
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените
2024 инвестиционни проекти са изгубени
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2027 Издаване на скици за недвижими имоти

0,20% от
стр.стойност за
всички категории
строежи

30

100

14
7

35
15

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на
2041 предназначението

30

50

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и
2043 съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

14

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

30
30

Без такса
За жил.стр-во
0,20% от стр.ст-ст
За общ.обслужване
– д,30%; за произв.
– 0,30% от стр.ст-ст

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане
2062 в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064
2065
2082
2083

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Издаване скица-виза за проучване и проектиране

30-ОБЕСУТ
7-Доклад
7
10

30
30
7
14

30
150
100
30
Стойността
услугата
определя
пазарни цени
осн. чл.210,ал.1
ЗУТ

на
се
по
на
от

50
10
25
24

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

14

100

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален
2085 план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

14

60

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и
2111 схеми

7

Без такса

2112 Издаване на разрешение за строеж

14

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на
2113 срока

14

жил.сгради 70
лв.;произв.сгра-ди 100
лв.;търг.обсл.сгради
-40 лв.;линейни
обекти -100 лв.;
Такса
50%
от
предвиденото по
общия ред
30

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани
2116 нови улици

2117
2130
2517
2518
2519

Одобряване на подробен устройствен план
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Заверяване на преписи от документи и копие от планове и документация към тях
Изменение на плана на новообразувани имоти
Издаване на заверен препис от решение на Общински експресен съвет
 Правни

30
14

60

30

150.00лв, вкл.30лв
за изг.на заповед и
120 лв за изг.на
оценка по чл.210
ЗУТ

След
приемане на
ОБЕСУТ
30
14
30
7

130
30
3,00 лв. на страница
60
3,00 лв. на страница

и административно-технически услуги

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг
1994 орган

Без такса
25

2784 Вписване в регистър на местните поделения по вероизповеданията
115 Издаване на разрешение за ползване на пътища за дейности извън социално ползване

7

Без такса

14

50,00
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Приложение № 8
Решение № 181 и 199/2016 г. ОбС гр.Кресна,
акт. с Решение №494 по Протокол №37 от 22.06.2018 г.
Такси за технически и административни услуги извън административния регистър

НАИМЕНОВАНИЕ

срокобикновен

Цена
(лв.)

1. За издаване на скица за недвижим имот:
- за един имот
- да два или повече имота
2. Заповед за смяна на титуляра

7 р.д.
7 р.д.
7 р.д.

срокекспресн
а

Цена
(лв.)

15,00
30,00
20,00

-

-

4%

-

-

3.Лицензионни оценки:
3.1. Текущи пазарни оценки на земеделски земи и трайни
насаждения върху тях – 4%
3.2. Експертни оценки за определяне пазарната стойност на
недвижим имот /земя и сгради/ - 4 %
3.3. Експертна оценка за определяне правото на строеж – 4
%
4. Удостоверение за наследствена пенсия

14 р.д.

7 р.д.

безпла
тно

-

-

5. За всички други видове удостоверения по искане на
граждани

7 р.д.

4,00

1 р.д.

6,00

6. Удостоверение по §7,т.7 от ЗМСМА

7 р.д.

5,00

1 р.д.

10,00

7. Удостоверение, че даден имот не е общинска собственост

7 р.д.

4,00

-

-

а/ за първа страница;
б/ за всяка следваща страница
9. Молба-декларация за картотекиране на нуждаещи се от до края
общинско жилище
на
годината
10.Издаване на документи (договори) по производства за 7 р.д.
настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти

-

1 р.д.
1 р.д.

2,00
1,00

11. Искане на ЕГН на чужди граждани от страни извън ЕС с 30
Уведомително писмо за разрешено пребиваване в Р
България или Указ на Президента за придобито българско
гражданство
12. Искане на първи Постоянен адрес на чужди граждани от 30
страни извън ЕС с Уведомително писмо за разрешено

100,00

8. Препис от типов договор или протокол на ОбС за
разрешение за УПС:

безпла
тно
безпла
тно

500,00
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пребиваване в Р България или Указ на Президента за
придобито българско гражданство
13. Искане на ЕГН на чужди граждани от страни в ЕС с 30
Уведомително писмо за разрешено пребиваване в Р
България или Указ на Президента за придобито българско
гражданство
14. Искане на първи Постоянен адрес на чужди граждани от 30
страни в ЕС с Уведомително писмо за разрешено
пребиваване в Р България или Указ на Президента за
придобито българско гражданство

50,00

100,00

Приложение №8а
Такси към Раздел „Образование”
/приети с Решение №227 по Протокол №10/27.06.2008г./
1.Годишни наеми за ползване на училищни земи
2.Издаване
на
служебна
бележка
/удостоверение/
№881/28.01.11/

/отм.Р-ие

3.Копирни услуги А4 – една страница /отм.Р-ие №881/28.01.11/
4.Дубликат на св-во за основно образование /отм.Р-ие №881/28.01.11/
5.Дубликат на диплома за средно образование /отм.Р-ие №881/28.01.11/

Решение №579 по Протокол №43 от 25.01.2019 г.

10,00 лв./дка
0,50 лв./първа
1,00 лв./препис
0,20 лв./едностранно
0,40 лв./двустранно
2,50 лв./първи
5,00 лв./следващ
4,50 лв./първи
10,00 лв./следващ

Приложение №8б

„Такси във връзка със Закона за достъп до обществена информация”,
определени със Заповед на Министъра на финансите:
Предоставяне на информация на:
1. Дискета – 1 брой – 0,50 лв./без ДДС/;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв. /без ДДС/;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв. /без ДДС/;
4. Разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв. /без ДДС/;
5. Ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв. /без ДДС/;
6. Факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв. /без ДДС/;
7. Видеокасета – 1 брой – 3,25 лв. /без ДДС/;
8. Аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв. /без ДДС/;
9. Писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв. /без ДДС/.
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Ново с Решение №679 по Протокол №51 от 24.09.2019 г.
Приложение №8в
„Приходи от продажба на билети за футболни срещи на стадиона в гр.Кресна”
№ по
ред

Наименование

Цена /лв./ билет

1

За деца до 10 г.

безплатно

2

За лица от 10 до 18 г.

2 лв.

3

За пенсионери

2 лв.

4

За инвалиди

5

За всички останали лица

безплатно
3 лв.

Приложение № 9 /отменено/

Разрешения - срок за заплащане до 31.01. на текущата година
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
(Допълнено и актуализирано в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/09)
/Всички разрешения и такси в Приложение №9 отпадат, съгл. Решение №543 по Протокол
№34/17.12.2013г./

№
по
ред

1
1.

ВИДОВЕ

РАЗРЕШЕНИЯ И
ТАКСИ

2
За издаване на разрешение и за
упражняване на дейност с тютюневи
изделия по чл.30, ал. 1 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия:

І-ва зона
/търгов.
обекти
намиращи
се
по
главен път
Е-79
Кресна
и
с.Д.Градеш
ница/

3

ІІ-ра
зона
/всички
останали
тър.обект
и в гр.
Кресна/

VІ-та
зона
/тър.обек
ти в с.
Стара
Кресна,
Ощава,
Влахи и
местност
“Синаниц
а “/

4

ІІІ-та
зона
/всички
ТО
в
с.Г.Брезн
ица,
с.
Сливница
и
останалит
е
в
с.Д.Граде
шница
5

6

А. Първоначална такса
Б. Годишна такса:
а/ за търговия:

60,00 лв.

50,00 лв.

40,00 лв.

30,00 лв.

60,00 лв.

50,00 лв.

40,00 лв.

30,00 лв.

в/ за заведения за хранене и развлечения:

60,00 лв.

50,00 лв.

40,00 лв.

30,00 лв.

Приложение № 10
29

Такси за гробни места
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
(Допълнено и актуализирано в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/09)
1.За ползване на гробни места над 8 години до 15 години - 10,00 лв;
2.За вечни времена
- 50,00 лв;
3. Ползване на катафалка
- безплатно.
Приложение №11
Цени на услуги
/актуализирани с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г./
(Допълнено и актуализирано в сила от 01.04.09 г. по решение № 452/2009)
(Допълнено и актуализирано в сила от 22.12.11 г. по решение №24/22.12.2011)
(Допълнено и актуализирано в сила от 14.06.12 г. по решение №172/14.06.2012)
(Допълнено и актуализирано в сила от 17.12.13 г. по решение №543/17.12.2013)
Изм. с Решение №494 по Протокол №37/22.06.2018 г. на ОбС – гр.Кресна
СрокЦена
СрокЦена
І.Вид услуга
обикновена (лв.)

отдел «МДТ»
Отм.с Решение № ----------на ОбС-гр.Кресна
1. Удостоверение за наличие или липса на
задължения към общината
2. Удостоверение за данъчна оценка по чл.264 (1) от
ДОПК
3. Удостоверение за деклариран недвижим имот
4. Удостоверение за платени данъци и такси
5.Други удостоверения, издавани от отдел МДТ
6.Дубликат на документ
отдел «НАПРАК»
съгласувал: (п) (Е.Иванова)
7.Копирни услуги за една страница-формат :
7.1. А-4 едностранно;

експрес
на

(лв.)

7 р.д.

4,00

-

-

14 р.д.

7,00

1р.д.

15,00

3 р.д.
3 р.д.
3 р.д.
3 р.д.

4,00
4,00
4,00
4,00

-

-

-

-

7.2. А-4 двустранно;

-

-

7.3. А-3 едностранно;

-

-

7.4. А-3 двустранно;

-

-

7.5. Бланки и формуляри по образец

-

-

7 р.д.
7 р.д.

Без такса
Без такса

отдел «Счетоводство»
съгласувано: (п) (С.Илиев)
8.Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30
9. Изготвяне на образец 30
отдел “Общинска собственост”
съгласувал: (п) (Н.Георгиева)
ІІ. Цени за реклама
10.За реклама върху транспарантни ленти, върху
табла на стойки или върху табла на огради, стени,
калкани и други – на български език

до 30.05
на
текущата
година

веднаг 0,15 лв.
а
веднаг 0,30 лв.
а
веднаг 0,40 лв.
а
веднаг 0,80 лв.
а
веднаг 0,20 /бр.
а

30,00 на кв.м/
годишно

-

-

-

30

І.Вид услуга
11.За реклама върху транспарантни ленти, върху
табла на стойки или върху табла на огради, стени,
калкани и други – на чужд език
12. За използване на автомобил с високоговорител с
рекламна цел

СрокЦена
обикновена (лв.)

до 30.05
на
текущата
година
-

Срокекспрес
на

30,00 на кв.м/
годишно

-

-

1 р.д.

13. За рекламни шествия

-

-

1 р.д.

14. за ползване на общински места за концерти и
промоции
ІV. Общински музей

-

-

1 р.д.

отдел “Стопански дейности”
Отм.с Решение № ----------на ОбС-гр.Кресна
V. Разрешително за сеч на дървета , в т.ч.:
15. За ценни дървесни видове (орех, черница, кестен,
липа, каталпа и др.)на брой;
16.За останали дървесни видове на брой

Цена
(лв.)

50,00
лв.на
ден
50,00 лв.
на ден
70,00
вход
свободен

30 р.д.

Без такса

-

-

30 р.д.

Без такса

-

-

-

-

VІ. ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕЗВОЗЕН
БИЛЕТ – плюс административна такса
17. Дърва за огрев /добив в частни имоти/:
17.1. твърда маса /пространствена/
17.2. твърда плътна маса
17.3. мека маса /пространствена/
17.4. мека плътна маса
17.5.добив в частни имоти

30 р.д.
дни или
до края на
календарн
ата година

18. За строителни материали
18.1 плътна маса с диаметър до 30 см
18.2. плътна маса с диаметър над 30 см
18.3. ритловици

30 р.д.
дни или Отменя се
до края на Отменя се
календарн Отменя се
ата година

18.1. За строителни материали /от общински гори –
иглолистни/:
І А клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ОЗП
Ритловици V клас
Дърва - м3 /пространствени/

4,00 лв./м3
5,00 лв./м3
3,00 лв./м3
4,00 лв./м3
5,00 лв./м3

Такса
лв./м3
35
35
35
15
10
10
4

31

І.Вид услуга
18.2.За строителни материали /от общински гори –
широколистни – букови/:
І А клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ОЗП
Дърва – м3 /пространствени, дъб, бук, акация и др./
18.3.За строителни материали /от общински гори –
широколистни – меки – топола и др./:
І А клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ОЗП
Дърва – м3 пространствени
VІІ. Транспорт за обслужване на комисии за оценка
на земеделски имот да е за сметка на заявителя
отдел “ГРАО”
съгласувал: (п) (Т.Стоименова)
19.Такса за сключване на граждански брак
20.Такса за видеозаснемане

СрокЦена
обикновена (лв.)

Срокекспрес
на

Цена
(лв.)

38
38
38
25
25
10

по
уточнена
дата с
молителя

28
28
28
14
14
4
за сметка
на
молителя

1 р.д.
1р.д.

15,00
10,00

Приложение 13
Границите на районите, в които е организирано сметоизвозване, както следва:
І. ГР. КРЕСНА-РЕГУЛАЦИЯТА И СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ИЗВЪН НЕЯ:
1.”Енергоремонт”АД
2.”Тиса” ЕООД
3.”Обединени оранжерии” ООД
4.Ж.П.Гара
5.Горско стопанство
6.Бензиностанция на “Петрол” АД
7.Складовете на РПК и Ж.П.Гара
8.Търговските обекти
9.Сградите на бившия стопански двор на ТКЗС
10.База на “Перунстрой” ЕООд
11.Дискотека “Бриони”
12.Кланница в кв. “Спирката”
13.Дърводелски цех при Ж.П.Гара
14.Цепачен цех при Ж.П.Гара
15.ДФ “Мобил старт”
16.Жилищни имоти в участъка между парка и Ж.П.Гара
17.Складовете на топливо
18.Каравана-Венци Донев
19.Подстанция-Кресна
20.Газостанция “ЕМ-ВИ” ООД-Кресна
21.Бензиностанция “Феникс”
22.ЕТ ”Боян Смиленов” обработка на камък
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23. ЕТ ”Раец-И.Симеонов” дърводелска работилница
ІІ.С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА-РЕГУЛАЦИЯ И СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ИЗВЪН НЕЯ:
1.Гръцки мрамор – ООД
2.Шивалня
3.Ресторант “Македония”
4.”Бялата къща”
5.ЕТ”Гергана-В.Георгиев”
ІІІ.С.ГОРНА БРЕЗНИЦА-РЕГУЛАЦИЯ И СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ИЗВЪН НЕЯ:
1. Сградите на бившия стопански двор на ТКЗС
2.Мотел “Воденицата”
ІV.С.СЛИВНИЦА-РЕГУЛАЦИЯ:
1.Сградите на бившия стопански двор на ТКЗС
Към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кресна по реда на отменения чл.71, ал.1 от ЗМДТ, във връзка с ал.5 и ал.6 от
чл.8 и чл.9 от ЗИД на ЗМДТ, декларирано пред ТДД до 31.12.2003 г.
Приложение № 14
гр.Кресна
1.ул. “Гоце Делчев” /”Безименна”/ № 8
2.ул. “Александър Македонски” № 51
3.ул. “Яне Сандански” № 53; № 55; № 57; № 59; № 83
4.ул. “Пейо Яворов” № 3
5.ул. “Цар Симеон” № 2
6.ул. “Струма” № 10
7.ул. “Перун” № 14 и № 24
8.Склад до ж.п.-линия /Пирин плод/
9.Местност “П.Яворов” – КЕЧ – Животновъдно ст-во
10.Стопански двор – бивша кравеферма
с.Сливница
1.Овчарник
2.Склад
с.Горна Брезница
1.Местност “Алаборум”-Гранична полиция
с.Долна Градешница
1.Магазин за авточасти
Кметства
1.с.Стара Кресна
2.с.Ощава
3.с.Влахи
Приложение 15
По чл. 65 от ЗМДТ – контейнери
1.Бензиностанция “EKO” – 1
2.Бензиностанция “Петрол” – 1
3.Складове “Депо” на тютюнева промишленост – 1
4.ЕР – Промишлена зона – 2
5.Оранжерии – “Алт Ко” – 1
6.Подстанция” Кресна НЕК – 1
7.”Топливо” АД – Складова база – 1
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Всички фирми и физически лица подали декларация в законноустановния срок до 31.12.2007 г.
на основание отм.чл.71, г.1 от ЗМДТ-Раздел І –ТБО с нормативно основание чл.6, ал.5 и чл.9 от
ЗМДТ и § 48 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ се освобождават от такса за битови отпадъци за календарната2008 годин
Приложение 16
Чл.22 а. Отдаване под наем на застроена не жилищна площ – за 1 кв.м. на месец

Отдел „Общинска собственост”
1. За производствени цели:
І зона /Кресна, с.Долна Градешница- Е 79/
ІІ зона /Кресна/
III зона/Д.Градешница,Сливница, Г,Брезница/
ІV зона /останалите села/
2. За търговски и стопански цели:
І зона /Кресна, Д.Градешница/
ІІ зона /Кресна/
ІІІ зона / Д.Градешница,Сливница,
Г,Брезница
ІV зона /останалите села/
2.1 За медицински услуги:
І зона / Кресна, с.Долна Градешница/
II зона / Кресна./
III зона / Кресна, с.,Сливница, Г,Брезница /
IV зона /останалите села/
2.2 За други видове услуги:
І зона / с.Долна Градешница, с.Долна
Градешница/
ІІ зона / Кресна /
,/
III зона / Д.Градешница,Сливница,
Г,Брезница/
ІV зона /останалите села/.
3. За административни нужди:
І зона / Кресна, Д.Градешница /
ІІ зона / Кресна/
ІІІ зона / Д.Градешница,Сливница,
Г,Брезница/
ІV зона /останалите села/
4.За жилищни нужди:
І зона / Кресна, Д.Градешница /
ІІ зона/ Кресна/
ІІІ зона/Д.Градешница,Сливница, Г,Брезница
ІV зона/останалите села/
5.За ползване на мазета при други видове
услуги /клубове на партии и други
неформални организации/
І зона / Кресна, Д.Градешница /
ІІ зона/ Кресна/
ІІІ зона/Д.Градешница,Сливница, Г,Брезница
ІV зона/останалите села/
6. Открита площ за поставяне на

Масивни

Полумасивни

Други

2,00 лв
1,50лв.
1,30лв.
1,00лв.

1,50 лв
1,30лв.
1,00лв.
0,80лв.

0,80 лв
0,60лв.
0,50лв.
0,30лв.

3,50лв.
2,30лв.
1,80лв.

3,00лв.
2,80лв.
2,60лв.

2,50лв
2,30лв.
2,10лв.

1,50лв

1,70лв..

1,90лв.

2,50лв.
2,30лв.
2,00лв.
1,50лв.

-

-

1,50лв.

1,30лв.

1,10лв.

1,30лв.
1,20 лв.

1,20лв.
1,10 лв.

1,00лв.
0,90лв.

1,00лв.

0,80лв.

0,60лв.

1,50лв.
1,50лв.
1,50лв.

-

-

0,60лв.

-

-

1,50лв.
1,20лв.
1,00лв.
0,80лв.

0,75лв.
0,60лв.
0,50лв.
0,40лв.
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каравани, павилиони и други за 1 кв.м. на
месец
І зона / Кресна, Д.Градешница /
ІІ зона/ Кресна/
ІІІ зона /останалите села/
7. Имоти с друго предназначение:

1.

0,85лв.
0,75лв.
0,75лв.

0,80лв.
0,70лв.
0,70лв.

0,75лв.
0,65лв.
0,65лв.

Селскостопански имоти извън
За 1 кв. м.
регулационните граници, които не се
ползват по предназначението
Ползване на стадион „Перун” гр.
Кресна в това число:
2.1.Възрастова група- мъже и юноши официален мач
тренировка
старша възраст

0,60

на месец

400,00 лв.
100,00 лв.

еднократно
еднократно

2.2.Възрастова група- юноши младша официален мач
тренировка
възраст и деца

200,00 лв.
50,00 лв.

еднократно
еднократно

2.3.Ползване на стадион „Перун” гр. официален мач
Кресна за тренировки при поредност от тренировка
3 нагоре от т.2.1

100,00 лв.
50,00 лв.

-

2.4. Ползване на стадион „Перун” гр.
Кресна от чуждестранни отбори по
т.2.1; т.2.2; т.2.3 с 50 % завишение.
2.5. Използване на съблекалнята

2.6.Ползване
на
стадионите
съставните села на община Кресна

официален мач
и тренировка

50,00 лв.

в футболна среща
тренировка

100,00 лв.
50,00 лв.
на час

2.7 Ползване на стадион „Перун” гр.
Кресна от отбори на общината,
представени в първенства

Забележка: Забранява се използването на

безплатно

по утвърден
график
за
отборите

стадион „Перун” за провеждане на всякакви

тренировъчни занятия за отбори извън общината.
Приложение № 17
ЦЕНИ ЗА ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ НА ОБЛА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ
ТЕРИТОРИИ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД
/доп.с Решение №705 по Протокол №51 от 13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна/
СОРТИМЕНТИ
Едра
Средна

ВИД
ДЪРВЕСИНАТА
Иглолистни
Широколистни
Иглолистни

НА

ЦЕНА ЗА 1м3 в лв.
без ДДС
21,00
21,00
22,00
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Широколистни
Иглолистни
Широколистни
Иглолистни
Широколистни
Широколистни

Дребна
Дърва
Топола

22,00
23,00
23,00
25,00
25,00
10,00
Приложение № 18

ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЛИ ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА И
СОРТИМЕНТИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
/доп.с Решение №705 по Протокол №51 от 13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна/
продажна
цена, лв/м3
продажна
продажна
Категория/Сортименти за зелена
Категория/Сортименти
цена,
Категория/Сортименти
цена,
маса без
лв/м3 без
лв/м3 без
ДДС
ДДС
ДДС
1
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене с
диам. на т.к. над 50 см
ела, смърч
бял бор
черен бор

2

1

2

ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА

2

СРЕДНА

110
95
85

Трупи за шперплат
букови
тополови
Трупи за фурнир

121
71

бяла мура
други
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 30-49 см
ела, смърч

110
95

букови
дъбови

131
151
151

бял бор
черен бор
бяла мура
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 18-29 см
ела, смърч
бял бор

94
74
105

ясен
други
Трупи за бичене с
диам. на т.к. над 50 см
букови
дъбови

82
72
102

черен бор
бяла мура
трупи за фурнир
трупи за шперплат
Стълбове,
пилоти,пилони
СРЕДНА
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 15-17 см
ела, смърч
бял бор
черен бор
Обли греди

66
90

ясен
тополови
кестен
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 30-49 см
букови
дъбови
ясен

минни подпори

1

дъбови
акация
тополови
кестен
Технологична
дървесина
букова

68
63
51
65

дъбова
тополова

65
41
41

78
83
78

бреза , трепетлика
стълбове
Греди обли
Минни подпори,
минни скари
Минни скари
ДРЕБНА
Технологична
дървесина
букова
дъбова
тополова

70
70

бреза , трепетлика
кестен

41

72
61
56
55

тополови , церови
трепетлика ,бреза
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 18-29 см
букови
дъбови
церови
тополови

73
78
58
60

53

трепетлика ,бреза

60

мертеци
ДЪРВА
ОЗМ
дъбови
букови
тополова,
върбова,бреза

105

94
83

115

87
82

65

65
65
41

65
65
60
36

тунелни подпори
Технологична
дървесина
ДРЕБНА
Ритловици
саръци
Технологична
дървесина
ДЪРВА
Технологична
дървесина

53

акация

71

Дърва огрев

45

кестен
Траверси
бук
дъб

100

дъбови
букови
други - твърди
широкилистни - меки

65
65
65
38

мъждрян
вгбр, кгбр, обгбр

60
66

ОЗМ
дърва за огрев

60
43

55
51
45

церови
СРЕДНА

45

трупи за бичене
Трупи за бичене с
диам. на т.к. 15-17 см
букови

65

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
/доп.с Решение №705 по Протокол №51 от 13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна/
ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ
ПРАВО НА ПРОДАЖБА
НА КОРЕН
ОТ СКЛАД

Дърва за горене (лв.
пр. м3)
Ритловици
VI клас
(лв. пл. м3)
Иглолистна Средна
дървесина
IV и Vклас
(лв. пл. м3)
Мертеци
(лв. пл. м3)

Иглолистни,
Широколистн
и меки

Широколистни
твърди

Иглолистни,
Широколистни
меки

Широколистни
твърди

6,00

10.80

24.00

39.60

9.00

-

-

-

15.00

-

-

-

-

12.00

-

-

Цените са с включен ДДС

Приложение № 20
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ ГОРСКИ
ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
/доп.с Решение №705 по Протокол №51 от 13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна/
№ по ред

Наименование

Мярка

Цена в лв.
без ДДС

I

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

кг

0.40

1

37

2

3

4

5

6

репей, коприва, троскот)
Листа (с изключение на листата от коприва):
- орех
- глог, леска, липа
- бреза, върба, къпина, лопен,малина
- други
Стръкове (с изключение на стръковете от маточина):
- жълт кантарион, мащерка
- бял равнец
- други
Цветове (с изключение цветовете от лайка):
- липа
- бяла акация, бъз
- други
Плодове
- хвойна синя
- шипка
- орех, обикновен кестен
- черна и червена боровинка
- къпина, малина
- други
Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
празни (без семена)
-

7
8

9

10

семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови
видове и други

Пъпки
Кори:
- корков дъб (Женски корк)
- обикновен кестен
- други
Лишеи, мъхове
- боров, дъбов
- други
Гъби
- смръчкула
- пачи крак
- манатарка
- сиво-жълт пачи крак
- рижийка, челядинка
- масловка
- златист пачи крак
- тръбенка

кг
кг
кг
кг

0.20
0.70
0.50
0.40

кг
кг
кг
кг

0.50
0.60
0.40
0.40

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1.20
1.40
0.40

кг

0.50

кг

1.40

кг

1.00

кг
кг
кг

1.20
0.50
0.50

кг
кг

0.40
0.70

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

4.80
3.40
2.60
1.20
0.70
0.40
1.20
1.20

1.20
0.60
1.80
3.00
2.80
0.40
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II
III
IV
V
VI

- други
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
Листников фураж
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)
Борина от пъни

кг
кг
пр. м3
пр. м3
т
т

0.70
0.40
1.20
8.00
6.00
160.00

Наредбата е приета и актуализирана с Решение № 39 по Протокол № 5/22.02.2008 г., Решение №227 по
Протокол №10/27.06.2008г., Решение №236 по Протокол №11/23.07.2008г., Решение №274 по Протокол
№12/17.09.2008г., Решение №376 по Протокол №16/30.01.2009г., Решение №452 по Протокол
№18/27.03.2009г./, Решение №475 по Протокол №20/24.04.2009г., Решение №710 по Протокол
№31/26.03.2010г., Решение №765 по Протокол №34/25.06.2010г., Решение №812 по Протокол №37/24.09.2010г.,
Решение №881 по Протокол №41/28.01.2011г., Решение №884 по Протокол №41/28.01.2011г., Решение №989
по Протокол №46/24.06.2011г., Решение №1040 по Протокол №48/30.08.2011г., Решение №543 по Протокол
№34/17.12.2013г., Решение №541 по Протокол №34/17.12.2013г., Решение №705 по Протокол
№518/13.02.2015 г. на ОбС гр.Кресна,Решение №768 по Протокол №55/29.06.2015 г., Решение №59 по
Протокол №8/26.02.2016 г., Решение №181 по Протокол №15/01.08.2016 г., Решение № 199 по
Протокол №17/17.09.2016 г., Решение №494 по Протокол №37/22.06.2018 г., Решение №579 по
Протокол № 43/25.01.2019 г., Решение №679 по Протокол №51/24.09.2019 г. и Решение №16 по
Протокол 3 от 20.12.2019 г.

Председател на ОбС-Кресна: ................................
/М.Божинова/
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