
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  35/06.07.2010 год.

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  06.07.2010 година /вторник/ от 08,30 часа 
проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници.

На  основание  чл.  73,  ал.  1  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на 
Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  общинската  администрация,  г-н  Ибрахим 
Ахмедов  –  Председател  на  Общински  съвет  откри  редовното  заседание  и  предложи 
същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
………………………………………………………………………………………………………………….
ПО ТРЕТА ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община Лозница, 
относно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване,  съгласно чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов възд. се
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри възд. се
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков възд. се
8 Юлия Стоянова възд. се 17 Бинка Младенова възд. се
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували – 15 Общински съветника
„ЗА” – 10
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

РЕШЕНИЕ № 323
06 Юли 2010 год.

Във връзка с постоянното увеличение на разходите за консумативи и канцеларски 
материали на общинската администрация за издаване на комплекти документи в  отдел 
АОЧР и К се налага да се  променят таксите  за образуване на преписки по гражданска 
регистрация.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 22, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 7,  ал. 1 и чл. 8,  ал. 2, ал. 4 и чл. 
9   от  Закона  за  местните  данъци  и  такси,  и  със  10  Гласа  „ЗА”,  „ПРОТИВ”  –  0, 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5, Общински съвет на Община Лозница

РЕШИ
1.  Приема  изменение  и  допълнение  на  Наредба  №  7  за  определянето  и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница 
както следва:

Изменя и допълва чл. 38 ал. 1 от Раздел VІІ със следния текст:
№
по 
ред

Наименование на услугата Такса/цена/в български лева за един брой 
съгласно срока на изпълнение

За 3 дни За 24 часа Друго
Било става било става

1. Удостоверение за наследници по права 
линия

3.00 4,00 9.00  12,00

2. Удостоверение за наследници по 
съребрена линия

3.00  5,00 9.00 15,00



3. Удостоверение за идентичност на лице 
с различни имена

3.00  4,00 9.00 12,00

4. Удостоверение за липса на съставен 
акт за раждане

3.00  4,00 9.00 12,00

5. Удостоверение за липса на съставен 
акт  за смърт

3.00  4,00 9.00 12,00

6. Удостоверение за раждане - дубликат 3.00  4,00 9.00 12,00
7. Удостоверение за граждански брак – 

дубликат
3.00  4,00 9.00 12,00

8. Препис – извлечение от акт за смърт 
издаден повторно

3.00  4,00 9.00 12,00

9.  Удостоверение за броя на 
живородените деца

3.00  4,00 9.00 12,00

10. Удостоверение за лишаване или не от 
родителски права

3.00  4,00 9.00 12,00

11. Удостоверение за родствени връзки 3.00  4,00 9.00 12,00
12. Удостоверение за семейно положение 

към момента
3.00  4,00 9.00 12,00

13. Удостоверение за семейно положение 
за даден период в минало време

3.00  5,00 9.00 15,00

14. Удостоверение за семейно положение 
към конкретна дата в минало време

3.00  5,00 9.00 15,00

15. Удостоверение за семейно положение 
на български гражданин за сключване 
на граждански брак с чужденец в 
чужбина

20,00 20.00 30,00

16. Удостоверение за семейно положение 
на чужденец  за сключване на 
граждански брак с българин в РБ

20,00 20.00 30,00

17. Удостоверение за вписване в 
картотечния регистър на населението

20,00 20.00 30,00

18. Заявление за промяна на настоящ 
адрес

3.00 4,00 9.00 12,00

19. Заявление за промяна на  настоящ 
адрес за деца до 14г., учащи в учебни 
заведения в гр. Лозница,лица на 70 и 
повече години, инвалиди с ЕР на ТЕЛК

1,00 3,00

20. Заявление за промяна на постоянен 
адрес

3.00 4,00 9.00 12,00

21. Заявление за промяна на  постоянен 
адрес за деца до 14г., учащи в учебни 
заведения в гр. Лозница,лица на 70 и 
повече години, инвалиди с ЕР на ТЕЛК

1,00 3,00

22. Удостоверение за настоящ адрес 3.00 4,00 9.00 12,00
23. Удостоверение за  настоящ адрес за 

деца до 14г., учащи в учебни заведения 
в гр. Лозница,лица на 70 и повече 
години, инвалиди с ЕР на ТЕЛК

1,00 3,00

24. Удостоверение за постоянен адрес 3.00 4,00 9.00 12,00
25. Удостоверение за  постоянен адрес за 

деца до 14г., учащи в учебни заведения 
в гр. Лозница,лица на 70 и повече 
години, инвалиди с ЕР на ТЕЛК

1,00 3,00

26. Удостоверение за адресна регистрация 
през последните пет години

5,00 15,00

27. Заверено копие от препис на акт за 
раждане, акт за граждански брак и акт 
за смърт

5,00 15,00

28. Легализация на документи по 
гражданско състояние за чужбина

20,00 20.00 30,00

29. Фотокопие от регистър за населението 3.00 5,00 9.00  15,00
30. Удостоверение за корекция в ЛРК 3,00 9,00



31. Образуване на преписка за 
установяване на българско 
гражданство

50.00 лв.
Срок за връчване 
н а документа, 
издаден от 
Министерство на 
правосъдието – 
веднага след 
получаване в 
общината

32. Образуване на преписка за 
присвояване на ЕГН на чужденци

10.00      20,00 лв.
Срок 14 дни 
съгласно чл. 
57,ал.1 от АПК

33. Образуване и разглеждане на преписка 
за признаване и допускане на 
изпълнението на чуждестранни 
решения и други актове

10.00    30,00 лв.
Срок 14 дни 
съгласно чл. 
57,ал.1 от АПК

34. Издаване на препис от Резолюция за 
признаване и допускане на 
изпълнението на чуждестранни 
решения и други актове – за първи път

5,00 лв.
За всяка 
следваща 
страница – 1,00 
лв. Срок след 
разглеждане на 
преписката

35. Издаване на препис от Резолюция за 
признаване и допускане на 
изпълнението на чуждестранни 
решения и други актове – повторно

5,00 лв.
За всяка 
следваща 
страница – 
1,00 лв.

15,00 лв.
За всяка 
следваща 
страница – 
3,00 лв.

36. Образуване на преписка за 
регистрация на събития по гражданско 
състояние, настъпили в чужбина

30,00 лв.
Срок 14 дни 
съгласно чл.57 ал. 
1 от АПК

37. Промяна / възстановяване на име на 
български гражданин по 
административен ред, съгласно чл.19а 
от ЗГР

20,00 лв. 30.00 лв. Безплатно
Срок 14 дни 
НОВО

38. Издаване на други  удостоверения по 
ГРАО

5.00 15.00

39. Сватбен ритуал – класически 40.00      50 лв.
40. Сключване на граждански брак без 

ритуал
10.00     20 лв.

41. Именуване на дете 20 лв.     20.лв.
42. Траурен ритуал 10 лв.    10.лв.

Член 36 от раздел VІ

№
В и д   у с л у г а Мярка

Такса, 
лв.

1 Издаване на скица за недвижим имот
бр.

От 5,00 
на 8,00

2 Издаване на скица за два или повече недвижими имота
бр.

От 10,00 
на 14,00

3 Презаверка на скици
бр.

От 2,00 
на 4,00

4 Издаване на скица с указан начин на застрояване
бр.

От 10,00 
на 15,00

5 Определяне  на строителна линия и ниво на строеж лв./кв.м
лв./кв.м

0,20

6 Издаване  на удостоверения за  факти и обстоятелства по 
териториално – селищно устройство

лв./бр.
От 2,00 
на 6,00



7 Издаване  на  разрешение  за  поставяне  на  временни 
съоръжения за търговия - павилиони, кабини и др.

лв./бр. 15,00

8 Издаване на разрешение за нов строеж, основен ремонт и 
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

лв./бр. 20,00

9 Препис и заверка на документ от отдел “ ТСУ”
лв./стр.

От 2,00 
на 3,00

Член 48
№ Основание Мярка Размер, лв.
І За техническо обслужване

1
Издаване на скица за подробен 
устройствен  план / ПУП / за част от 
квартал или цели квартали

лв. /бр. От 20,00 на 22,00

2

Разглеждане, обявяване и одобряване 
на устройствени планове /УП/ от 
ОбЕСУТ и техните изменения, 
възлагани от заинтересовани лица.

лв.

50,002.1 Ген. План на УПИ.
2.2 Изменение на УП до 3 имота. От 10,00 на 15,00
2.3 Изменение на УП над 3 имота. От 15,00 на 20,00
2.4 Изменение на Уп до 3 квартала и 
планове извън строит. граници на 
населените места.

50,00

3 Становище на ОбЕСУТ лв./бр. 30,00

4
Становище за влиянието на обекти 
върху околната среда

лв./бр. 10,00

5

Експертна оценка от общински 
експертен съвет по устройство на 
територията на обекти, които не са 
инвестирани от общината:

лв.
5.1 за обекти със строит. ст-ст до 
50 000 лв.

20,00

5.2 за обекти със строит. ст-ст
50 000-100 000 лв.

30,00

5.3 за обекти със строит. ст-ст
100 000 – 500 000 лв. 40,00

5.4 за обекти със строит. ст-ст 
Над 500 000 лв.

50,00

6
Одобряване на инвестиционни проекти 
за строеж на сгради, инсталации, 
ремонти и преустройства

в/у
Проектната

ст - ст

0,2 % от пр.
ст-ст, но не по-малко от

30,00 лв.

7
Пресъгласуване и прeодобряване на 
проекти с изтекъл срок

в/у
Проектната

ст - ст
0,1 %

8
Становище относно узаконяване на 
незаконните строежи

лв./ бр. 15,00

9
Одобряване на инвестиционни проекти 
за узаконяване на някои видове строежи

в/у
Проектната 

ст-ст

0,6%, но не по- малко
От 60,00 лв.

10 Издаване на Акт за узаконяване лв./бр. 30,00

11
Съгласуване на проект за временна 
организация на движението при 
строително – ремонтни работи

лв./бр. 10,00

12 Одобряване по чл. 147 от ЗУТ лв./бр. 10,00

13
Издаване на разрешение за строеж по 
чл..147 от ЗУТ

лв./бр. 10,00

14 Откриване на строителна площадка лв./бр. 10,00
15 Определяне на строителна линия и ниво 

на строеж:
лв. /м 0,2015.1 за подземни проводи



лв. / бр.
10,0015.2 за проверка на проектни коти

16
Депониране на земни маси и строителни 
отпадъци върху общински терен

лв./ куб. м. 1,00

17
Одобряване на екзекутивни чертежи в 
които има изменение от одобрения 
инвестиционен проект

в/у
Проектната 

ст-ст
0,05 %

18
Одобряване на екзекутивни чертежи в 
които няма изменение от одобрения 
инвестиционен проект

в/у
Проектната 

ст-ст
0,10 %

19
Становище за въвеждане в 
експлоатация на строителни обекти

лв./бр. 10,00

20

За участие на спец. От отдел “ТСУ” като 
членове на държ. прием, комисии за 
обекти, които съгл. чл. 13, ал. 2 от 
Наредба № 6 за държ. приемане /1993/ 
заплаща се  от инвеститора 

лв./бр.
10,00

21

Издаване на удостоверение за ползване 
на строежите по предназначение/ чл. 
178, ал. 2 от Наредба № 6 за държавно 
приемане/

лв./бр. 50,00

22 Справки за устройствени планове лв./бр. 2,00

23

Извършване на обстоятелствена 
проверка на обект с цел, 
удостоверяване на факти и 
обстоятелства по ТСУ:
1/ за базисна пазарна оценка
2/ освидетелстване за събаряне
3/ други

лв./бр.
лв./бр.

0,50% з/у
ст – стта

10,00
10,00

24 Становище по молба на граждани лв./бр. 5,00

25

Издаване на разрешение за 
прокопаване и разрешения за поставяне 
на РИЕ /рекламно- информационни 
елементи/

лв./бр.            5,00

26
Издаване на разрешение за тротоарно 
право

лв./кв. м. 5,00

27
Ползване на проектно – сметна 
документация от техническия архив на 
общината

лв./бр.
Комплект
документи

10,00

28

Попълване на данъчни декларации:

лв./бр. 1,001. с документ за собственост

2. без документ за собственост 2,00
ІІ За административно обслужване

1

 Документи за образувани производства 
за настаняване под наем, продажби, 
замени или учредяване на вещни права 
в/у общински имоти

лв./бр. 1,00

2

Молба – декларация за имотно 
състояние се подава на основание чл. 5, 
ал. 2 от Наредба № 11 на ОбС гр. 
Лозница

лв./бр. 1,00

3
Удостоверение за идентичност на 
адреси на недвижим имот

лв./бр. 3,00

4
Удостоверение за това дали даден имот 
е общинска собственост

лв./бр. 3,00

5
Препис от документ, съхраняван към 
преписка за общински имот

лв./стр. 1,00

6
Издаване на препис от документ за 
извършена разпоредителна сделка

лв./бр. 1,00

7 Издаване на препис от АОС лв./бр. 3,00
8 Образуване на преписка за българско лв./бр. 20,00



гражданство

9
Извършване на копирни услуги – 
формат А4

1стр. 0,20
двустранно 0,30

10
Извършване на копирни услуги – 
формат А3

1стр. 0,30
двустранно 0,40

11
Организиране на мероприятия от 
външни лица в зали – общинска 
собственост

лв./час 10,00

12 Препис от Решение на ОбС лв./стр. 1,00

13 Издаване на удостоверение УП 2 лв./бр. 0,00

14 Издаване на Образец 30 лв./бр. 0,00

15
Преиздаване на документи за получени 
доходи по не трудови отношения

лв./бр. 1,00

16
Издаване на разрешение за извършване 
на таксиметров превоз

лв./бр. 12,00

17
Заверка на маршрутно разписание и 
разрешително за таксиметрова дейност

лв./бр. 10,00

18
Удостоверение за извършване на 
превоз на пътници по външни линии

лв./бр. 10,00

19
Удостоверение за вписани 
/регистрирани/ ветеринарни лекари – 
частна практика

лв./бр. 5,00

20
Удостоверение за притежавани имоти от 
емлячния регистър

лв./бр. 2,00

21
Издаване на удостоверение за 
регистрация на куче

лв./бр. 1,00

22

Издаване на разрешение за отсичане на 
дървета по чл.32 от ЗОСИ:

лв./бр. От 2,00 на 3,0022.1 до пет дървета
22.2 над пет дървета От 1,00 на 2,00

23

Издаване на разрешение за отсичане на 
дървета под режим на особен закрила – 
чл.34 ЗОСИ:

лв./бр. От 5,00 на 8,00
23.1 Орехи, кестени, черници, лешници

23.2 Всички други дървета От 2,00 на 3,00

24
Издаване на разрешение за отсичане на 
дълготрайни декоративни дървета – 
чл.63 от ЗУТ

лв./бр. От 2,00 на 3,00

25
Издаване на позволително за ползване 
на лечебни растения по чл.22, ал. 2 от 
ЗЛР

лв./бр. От 2,00 на 3,00

26
Издаване на свидетелство за 
собственост на селскостопански 
животни и пчелни семейства

лв./бр.
2,50

27
Издаване на разрешителни  за 
преместване на пчелни семейства от 
един район в друг

лв./бр.
Пчелно сем. 1,00

28 Сватбен ритуал - класически лв. 40,00

29
Сключване на граждански брак без 
ритуал

лв. 10,00

30 Именуване на дете лв. 20,00

31 Траурен ритуал лв. 10,00

32
Издаване на удостоверения по искане 
на граждани – свободен текст

лв./бр. 3,00

33
Издаване на превозен билет или 
удостоверение за транспортиране на 
дървесина извън горски фонд

лв./бр. 2,00



34

Маркиране на дървесина преди 
транспортиране:

куб.м. 0,3038.1 едра:

38.2средна куб.м. 0,40
38.3 дребна: куб.м. 0,50
38.4 дърва – пространствен куб. м. куб.м. 0,40

35 Тръжни книжа

- за приватизация лв. 80,00
- за отдаване под наем на общинска 
собственост за стопански нужди

лв. 20,00

 - за продажба по ЗОС Лв. 35,00
- За отдаване на концесия Лв. 350,00
- За процедури по ЗОП Лв. 150,00
 - За процедури по НВМОП Лв. 100,00
- За откриване на процедура за 
продажба на жилищни и нежилищни 
имоти

Лв. 50,00

 - За откриване на процедура за 
отдаване под наем на нежилищни имоти

Лв. 10,00

- За изготвяне на договори за наем на 
жилищни и нежилищни имоти

Лв. 3,00

36 Бланки или формуляри за

- молба с декларация за закупуване на 
жилище

Лв. 1,00

- декларация за картотекиране Лв. 1,00
- заявление за категоризиране на 
средствата за подслон или място за 
настаняване

Лв. 1,00

- заявление за категоризиране на 
заведенията за хранене и развлечения

Лв. 1,00

- временно удостоверение за 
категоризиране

Лв. 1,00

- заповед за работно време Лв. 1,00
- дубликат на и заповед за 
категоризация

Лв. 5,00

- декларация по чл. 14 от ЗМДТ - 
комплект
Част І 
Част ІІ

Лв. 2,00

Лв. 1,00

Лв. 1,00

- декларация по чл. 17 от ЗМДТ Лв. 1,00
- декларация по чл. 32 от ЗМДТ Лв. 2,00
- декларация по чл. 54 от ЗМДТ Лв. 1,00
- молба за данъчна оценка Лв. 1,00
- искане за издаване на документ Лв. 1,00
- заявление за издаване на скица и 
удостоверение от ТСУ

Лв. 1,00

- молба за издаване на удостоверение 
за статута на имота 

Лв. 1,00

- заявление за изменение на 
устройствен план

Лв. 1,00

- молба за допускане за участие в търг Лв. 1,00
- молба за отсичане на дърво от 
зелената система на Община Лозница

Лв. 1,00

- бланка пълномощно Лв. 1,00
- молба декларация за освобождаване 
от такса битови отпадъци

Лв. 1,00

- молба за издаване на удостоверение Лв. 1,00



по гражданско състояние

- молба декларация за наследници Лв. 1,00
- заявка за сключване на граждански 
брак

Лв. 1,00

- молба за кмета Лв. 0,50
- издаване на удостоверения за 
въвеждане в ескплоатация на обекти
От ІV категория Лв. 100,00
От V категория Лв. 50,00

37. Услуга с ГАЗ 53 РР 3781 Лв./км. 1,20

38 Услуга с Форд Транзит РР 9260 АС Лв./км. 1,20

39 Услуга с МАН РР 9369 АМ Лв./км 1,20
Лв./маши-
носмяна

160,00

40  Услуга с линейка Лв. /км. 0,40

ІІІ Рекламна дейност Лозница селата

1
Ползване на автомобил с 
високоговорител за рекламна цел

лв. /ден 5,00 2,00

2 Провеждане на рекламно шествие лв./ден 10,00 4,00

3

Реклама върху:

лв./кв. м. за 
месец

5,00 2,00
1. транспарантни ленти, върху табла на 
стойки или върху огради, стени, калкани
2. билбордове 7,00 3,00

4
За светлинна реклама от неонови тръби 
, крушки и др. на стени, огради, покриви, 
калкани и др.

лв./ кв. м. за 
месец

5,00 2,00

5
За свободно стояща витрина за 
рекламна цел на кв. м. на година за 
заемна площ

лв./ кв. м. за 
година

20,00 10,00

6
За фирмени табели и надписи с 
рекламно съдържание

лв./ кв. м. за 
година

5,00 2,00

7
Рекламни материали върху стени, 
огради и др.

лв./ кв. м. за 
година

5,00
2,00

2.  Настоящото  решение  да  бъде  изпратено  на  Кмета  на  Община  Лозница  и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


