
 
 

Извадка от  

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА 

 

Раздел VI  

Такси и цени на административно-технически услуги  

/нов с р-е № 110/27.02.2020 г./ 

 

Чл. 35.(1) За административно-техническите услуги, които се извършват от Общината, и 

обхващат дейностите във връзка с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 

строителство, кадастъра в селищните и извънселищните територии в населените места от 

общината се заплащат такси. 

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица, 

които не са регламентирани със закон, Общинският съвет определя цена. 

Чл. 36. Таксите и цените за административно - технически услуги се заплащат от 

физическите и юридическите лица, ползватели на услугата при предявяване на искането, освен в 

изрично предвидените в наредбата случаи. 

Чл. 37. Освобождават се от такси и цени за административно-технически услуги общински 

предприятия и фирми и Българският червен кръст. 

Чл. 38. (1)Срокът за извършване на административно-техническата услуга, който не е 

установен с нормативен акт, е един месец. 

(2) За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата или цената се удвояват, а за 

експресна до един работен ден се заплащат в троен размер, в предвидените в наредбата случаи. 

(3) При неспазване на сроковете по ал. 1 и ал. 2 размерът на таксата или цената се намалява 

с 1% на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30% от пълният й размер. 

Чл. 39. Размерът на таксите и цените за административно - технически услуги се определя 

въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне 

на услугата.  

Чл. 40. Такси за предоставяне на административно-технически услуги по кадастрални и 

устройствените планове, инвестиционни проекти и за други изрично предвидени в ЗУТ случаи. 
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№ 
по 
ред 

Наименование на услугата 

Срок 
работни/календарни 

дни 
Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

 
 

Забележка 
 

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а

 

1 Издаване на скица от 
кадастрален и регулационен 
план на един поземлен 
имот/ПИ/. 

5 3 1 20.00 За всеки следващ 
ПИ таксата се 
увеличава с 10.00 
лв. 

2 Издаване на скица от ПУП-
ПРЗ.  

5 3 1 30.00 за 1 
кв.дм. 

 

3 Издаване на скица от 
специализирани планове или 
карти. 

5 3 1 30.00 за 1 
кв.дм. 

 

4 Издаване на скица за част от 
ПУП-ПР. 

5 3 1 20.00 за 1 
кв.дм. 

 

5 Данни в цифров вид на 
магнитен носител към скиците 
по т. 1, т. 2 и т. 4 

5 3 1 50% от таксата 
по т.1, т.2 и т.4 

 

6 Издаване на скица по т. 1, т. 2  
и т. 4 съдържаща и 
допълнителни кадастрални 
данни 

5 3 1 таксата по т.1, 
т.2 и т.4, 
увеличена с 
50% 

 

7 Списък с координати на точки 
от границите на имот/ите.  

5 3 1 1.00 за всяка 
точка 

Таксата се 
събира при 
предоставяне на 
услугата. 

8 Презаверяване на скица по т. 1, 
т. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 

5 3 1 5.00  

9 Издаване на виза за 
проектиране по чл. 140 от ЗУТ. 

1 
месец 

- - 50.00 Таксата се 
увеличава с 0.5 лв. 
на кв.м. за 
застроена площ 
над 50 кв.м., но не 
повече от 300.00 
лв. 

10 Издаване на виза за 
проектиране по чл. 140а от 
ЗУТ  

- - - 50.00 Таксата се 
увеличава с 0.5 лв. 
на кв.м. за 
разгънатата 
застроена площ 
над 50 кв.м., но не 
повече от 
300.00лв. 
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11 Заверено копие от съхранявани 
устройствени планове 
формат А4 
формат А3 

 
 
5 
5 

 
 
3 
3 

 
 
1 
1 

 
 

15.00 
20.00 

Таксата се 
отнася за 1 
заверена 
страница. 

12 Заверено копие от съхранявани 
инвестиционни проекти 
формат А4 
формат А3 

 
 
5 
5 

 
 
3 
3 

 
 
1 
1 

 
 

2.50 
3.00 

Таксата се 
отнася за 1 
заверена 
страница. 

13 Нанасяне на промени в 
кадастрален, регулационен или 
специализиран план. 
 

1 
месец 

- - 15.00 Таксата се 
увеличава с 15.00 
лв. за всеки 
засегнат 
поземлен имот. 

14 Вписване на издаден документ 
за собственост в разписния 
лист, придружаващ 
кадастралния и регулационен 
план. 

5 - - 5.00  

15 Издаване на удостоверение за 
нови номера на УПИ или ПИ 

5 3 1 10.00  

16 Заверено копие за един ПИ от 
разписен лист към кадастрален 
и регулационен план 

5 3 1 4.00 Таксата се 
увеличава за 
всеки ПИ. 

17 Издаване на удостоверение по 
съхраняваните в техническия 
архив на община Монтана 
устройствени планове и 
инвестиционни проекти. 

14 7 3 15.00  

18 Издаване на удостоверение за 
идентичност на поземлен имот 

5 3 1 15.00  

19 Издаване на удостоверение за 
административен адрес 

5 3 1 10.00  

20 Удостоверение за 
предоставени данни за 
нанасяне в специализираната 
карта по Закона за кадастъра и 
имотния регистър 

14 7 3 20.00  

21 Предоставяне на данни за един 
обект в цифров вид от 
кадастрален или устройствен 
план върху магнитен носител 

5 3 1 1.00 Таксата се 
увеличава за 
всеки следващ 
обект. 
Данните могат 
да се ползват 
еднократно за 
възложено 
проектиране. 

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

30 - - 45.00  
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23. Издаване на удостоверение за 
други обстоятелства и факти 
по устройство на територията 

5 3 1 20.00  

24. За издаване на удостоверение 
за търпимост на строежи по  
§ 16 от ЗУТ 

30   0.80 лв. на 
кв.м. РЗП, но 
не по малко от 
80.00 лв. 

 

25 За издаване на удостоверение 
за реално обособени дялове на 
недвижим имот за извършване 
на доброволна делба по чл. 202 
от ЗУТ. 

30   30.00  

26 За издаване на техническо 
предписание на Главния 
архитект за премахване на 
законен строеж от собственика 
му 

30   0.80 лв. на 
кв.м. РЗП, но 
не по малко от 
80.00 лв. 

 

27 За изготвяне на оценка, 
определяне на размера и 
изплащане на обезщетенията в 
изрично предвидени в ЗУТ 
случаи по пазарни цени се 
събира такса в размер 1% от 
размера на обезщетението 

30   1% от размера 
на 
обезщетението, 
но не по-малко 
от 50.00 лв. 
 

 

28 За издаване разрешение за 
прокарване на временни 
пътища, които осигуряват 
достъп до недвижими имоти 
по чл. 190 от ЗУТ 

30   100.00  

29 За издаване разрешение за 
преминаване през чужди 
имоти за определен срок по чл. 
192 от ЗУТ 

30   100.00  

30 За издаване разрешение за 
прокарване отклонения от 
общи мрежи и съоръжения 
през чужди поземлени имоти 
по чл. 193 от ЗУТ 

30   100.00  

31 За осигуряване свободен 
достъп в недвижим имот на 
физически и юридически лица 
за извършване дейности по чл. 
194 от ЗУТ 

30   100.00  

32 Вписване в регистъра на 
технически паспорт на строеж 

7   5.00  
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Чл. 41. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за 
строеж, актове за узаконяване и разрешение за поставяне на преместваеми обекти. 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на услугата Срок 
работни/календарн

и дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а

   

1 Съгласуване на идеен 
инвестиционен проект по реда 
на чл. 141, ал. 1 от ЗУТ. 

1 
месец 

  0,05% от 
строителната 
стойност на 
обекта, която 
не може да 
бъде по ниска 
от средната за 
страната за 
съответния 
вид строеж, 
но не по-
малко от 
200.00 лв. и 
не повече от 
1 500.00 лв. 

 

2 Оценка на съответствието на 
технически или работен 
инвестиционния проект по чл. 
142, ал. 4 и ал. 5, във връзка с 
чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ  

1 
месец 

  0,1% от 
строителната 
стойност на 
обекта, която 
не може да 
бъде по ниска 
от средната за 
страната за 
съответния 
вид строеж, 
но не по-
малко от 
40.00 лв. за 
всяка част от 
проекта и не 
повече от 
3 000.00 лв. 

 

3 Предварителна оценка на 
съответствието на идеен 
инвестиционен проект по чл. 
142, ал. 2 от ЗУТ  

1 
месец 

  50% от 
таксата по т.2, 
а за 
последваща 
оценка на 
технически 
или на 
работен 
проект 
таксата по т.2 

 

4 Одобряване на техническия 1   0,1% от  
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или работен инвестиционен 
проект по реда на чл. 145, ал. 1 
от ЗУТ  

месец строителната 
стойност на 
обекта, която 
не може да 
бъде по ниска 
от средната за 
страната за 
съответния 
вид строеж, 
но не по-
малко от 
150.00 лв. и 
не повече от 
3 000.00 лв. 

5 Одобряване на идеен 
инвестиционен проект по чл. 
142, ал. 2 от ЗУТ  

1 
месец 

  50% от 
таксата по т. 
4, а за 
последващо 
одобряване на 
техническия 
или на 
работния 
проект – 
таксата по т.4 

 

6 Одобряване на инвестиционен 
проект като част от 
комплексен проект за 
инвестиционна инициатива по 
чл. 150 от ЗУТ 

30   Таксата по т. 
4 или по т. 5, 
увеличена с 
30%. 

 

7 Одобряване на инвестиционен 
проект – заснемане на 
извършен строеж по чл. 145, 
ал. 5 и за съгласуване на 
инвестиционен проект-
заснемане за узаконяване по § 
183, ал.3 и § 184, ал.7 от ПРЗ 
на ЗИД на ЗУТ(ДВ, бр.65 от 
2003г.)  

1 
месец 

  Таксата по т.4  

8 Ново одобряване на 
инвестиционен проект, който е 
загубил правно действие 
съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 
153, ал. 3 от ЗУТ  и за 
одобряване на изменения в 
одобрен инвестиционен 
проект по реда на чл.154, ал.5 
от ЗУТ  

1 
месец 

  50% от 
таксата по т.4, 
т. 5 и т. 6 

 

9 Заверка на екзекутивна 
документация. 

14 
дни 

  30% от 
таксата по т.4 

 

10 Издаване разрешение за 
строеж по реда на чл.148 от 
ЗУТ  

7 дни   0,05% от 
строителната 
стойност на 
строежа, 
която не може 
да бъде по 
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ниска от 
средната за 
страната за 
съответния 
вид строеж, 
но не по-
малко от 
30.00 лв. и не 
повече от 
500.00 лв. 

11 Издаване разрешение за 
строеж по одобрен комплексен 
проект за инвестиционна 
инициатива по чл.150 от ЗУТ  

7 дни   Таксата по 
т.10, 
увеличена с 
30%. 

 

12 Издаване на разрешение за 
строеж за отделен етап (част) 
от строежа  

7 дни   Таксата по 
т.10 или т.11, 
определена на 
базата на 
строителната 
стойност на 
съответният 
етап(част), 
която не може 
да бъде по 
ниска от 
средната за 
страната за 
съответния 
вид 
етап(част). 

 

13 Издаване на разрешение за 
строеж по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ 
без одобряване на 
инвестиционни проекти. 

7 дни   0,05% от 
строителната 
стойност на 
строежа, 
която не може 
да бъде по 
ниска от 
средната за 
страната за 
съответния 
вид строеж, 
но не по-
малко от 
25.00 лв. и не 
повече от 
400.00 лв. 

 

14 Презаверяване на разрешение 
за строеж по реда на чл.153, 
ал. 3 от ЗУТ  

7 дни   50% от 
таксата по 
т.10, т.11, т.12 
и т.13. 

 

15 Издаване на заповед по чл. 
154, ал. 5 от ЗУТ към издадено 
разрешение за строеж за 
съществени отклонения от 
одобрения ИП 

7 дни   50% от 
таксата по 
т.10, т.11, т.12 
и т.13. 
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16 Издаване на разрешение за 
поставяне на преместваем 
обект по чл. 56 и чл. 57 от 
ЗУТ. 

7 дни   0,05% от 
строителната 
стойност на 
преместваеми

я обект, но не 
по-малко от 
40.00 лв. и не 
повече от 
500.00 лв. 

 

 
Чл. 42. Такси за съгласуване и одобряване на устройствени планове. 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на услугата Срок 
работни/календарни 

дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а
 

  

1 Одобряване на устройствени 
планове в урбанизирани и извън 
урбанизирани територии.  

   0.80 лв. на кв.м 
за имоти, 
предмет на 
плана, с площ 
до 300 кв.м и 
по 0.10 лв. за 
всеки следващ 
кв.м от 
имотите, 
предмет на 
плана, но не 
по-малко от 
200.00 лв. и не 
повече от 
1 500.00 лв.” 

 

2 Одобряване на устройствени 
планове за мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура 
/Парцеларни планове/  

   0.15 лв. на 
лин.м. от 
дължината на 
предвиденото 
трасе, но не по 
малко от 150.00 
лв. и не повече 
от  
1 500.00 лв. 

 

3 Решение /Заповед/ за 
разрешаване изработване на 
проект за изменение на Подробни 
устройствени планове по искане 
на физически и юридически лица  

   50% от таксите 
по т. 1 и т. 2.  

Таксата се 
събира при 
предоставяне на 
услугата. 

4 Удостоверение с извадка от 
Общия устройствен план на 
община Монтана. 

10 5 1 40.00  
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Чл. 43 Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от 
Закона за устройство на територията на строежи от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за 
устройство на територията. 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на услугата Срок 
работни/календарни 

дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а
 

  

1 частни пътища - отворени или 
неотворени за обществено 
ползване, горски и 
селскостопански пътища, 
подпорни стени и съоръжения 
към тях – мостове, водостоци, 
кръстовища и други. 

7 дни   По 150.00 лв. 
на километър 
или на обект, 
но не повече от 
3 000.00 лв.  

 

2 улици от второстепенната улична 
мрежа V и VІ клас и 
съоръженията към тях (мостове, 
водостоци, подпорни стени, 
подземни улични мрежи, 
кръстовища, улични съоръжения 
за осветление, сигнализация, 
безопасност и др.)  

7 дни   По 150.00 лв. 
на километър 
или на обект, 
но не повече от 
3 000.00 лв. 

 

3 жилищни сгради със средно 
застрояване. 

7 дни   500.00  

4 смесени сгради със средно 
застрояване; сгради и 
съоръжения за обществено 
обслужване. 

7 дни   700.00 лв. за 
обект 

 

5 лечебни заведения за 
извънболнична помощ - 
амбулатории за първична 
медицинска помощ, амбулатории 
за специализирана медицинска 
помощ, самостоятелни медико-
диагностични и медико-
технически лаборатории и 
дентални центрове, ветеринарни 
лечебни заведения - клиники 
(лечебници); амбулатории 
(кабинети); лаборатории 

7 дни   400.00 лв. на 
обект 

 

6 сгради за паркинг-гаражи, гаражи 
и открити паркинги, разположени 
в самостоятелни урегулирани 
поземлени имоти, с капацитет от 
50 до 100 паркоместа 
включително 

7 дни   500.00 лв. на 
обект 

 

7 общежития, хотели, мотели, 
планински хижи, почивни домове 
и ваканционни бунгала с 
разгъната застроена площ от 1000 
до 5000 кв. м включително или с 
капацитет от 100 до 200 места 
включително за посетители 

7 дни   750.00 лв. за 
обект 
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8 производствени сгради, 
инсталации, съоръжения, 
прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет от 50 до 100 
работни места включително и 
съоръженията и складовете към 
тях) 

7 дни   750.00 лв. на 
обект 

 

9 озеленени площи за обществено 
ползване или със специфично 
предназначение с площ до 1 ха, 
включително мрежите и 
съоръженията на техническата 
инфраструктура за тяхното 
обслужване, както и 
разположените в тях в 
зависимост от предназначението 
им мемориални обекти, 
увеселителни обекти с постоянно 
прикрепени към терена 
увеселителни съоръжения, 
открити обекти за спортни и 
културни дейности 

7 дни   250.00 лв. на 
обект 

 

10 реконструкция и основен ремонт 
на строежите от тази категория 

7 дни   
такса по т.1 -9 
в зависимост от 
вида на обекта. 

 

11 недвижими културни ценности с 
категория "местно значение", 
определени по реда на Закона за 
културното наследство 

7 дни   500.00 лв. на 
обект 

 

12 физическа инфраструктура за 
разполагане на електронни 
съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждани в 
урбанизирани територии с високо 
и средно застрояване 

7 дни   150.00 лв. на 
километър или 
обект, но не 
повече от  
3 000.00 лв. 

При определяне 
размера на 
таксата за 
линейните 
строежи на 
техническата 
инфраструктур

а не се допуска 
интерполация. 

13 вътрешни преустройства на 
сградите от първа до четвърта 
категория включително, с които 
се променя предназначението, без 
да се засяга конструкцията и без 
да се променят натоварванията 

7 дни   75% от таксата 
за съответния 
вид обект 

 

14 За сградни отклонения от общи 
мрежи и съоръжения 

7 дни   150.00 лв.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Чл. 44. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от 
ЗУТ на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията. 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на услугата Срок 
работни/календарни 

дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а
 

  

1 жилищни сгради с ниско 
застрояване 

7 дни   150.00 лв. на 
обект 

 

2 смесени сгради с ниско 
застрояване, вилни сгради, сгради 
и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена 
площ до 1000 кв. м включително 
или с капацитет до 100 места 
включително за посетители 

7 дни   150.00 лв. на 
обект 

 

3 сгради за паркинг-гаражи и 
открити паркинги, разположени в 
самостоятелни урегулирани 
поземлени имоти, с капацитет до 
50 паркоместа включително 

7 дни   300.00 лв. на 
обект 

 

4 площадки за игра, разположени 
на открито 

7 дни   150.00 лв. на 
обект 

 

5 магазини за търговия с оръжия, 
боеприпаси и пиротехнически 
изделия, открити, полузакрити и 
закрити стрелбища и складовете 
(хранилищата), прилежащи към 
тях, както и самостоятелни 
складове и работилници за 
ремонт на оръжие, в които се 
съхраняват огнестрелни оръжия 
от категории А, В, С и D; 
боеприпаси за оръжия за 
служебни и/или граждански цели 
в количество не по-голямо или 
равно на 100 кг, изчислено като 
барутно съдържание; 
пиротехнически изделия в 
количество не по-голямо или 
равно на 20 кг чиста 
пиротехническа смес; барут в 
количество до 20 кг 

7 дни   500.00 лв. на 
обект 

 

6 аптеки, оптики, дрогерии и 
селскостопански и 
ветеринарномедицински аптеки 

7 дни   350.00 лв. на 
обект 

 

7 общежития, хотели, мотели, 
планински хижи, почивни домове 
и ваканционни бунгала с 
разгъната застроена площ до 1000 
кв. м включително или с 
капацитет до 100 места 
включително за посетители 

7 дни   500.00 лв. на 
обект 

 

8 производствени и складови 
сгради, инсталации, съоръжения, 

7 дни   300.00 лв. на 
обект 
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прилежаща инфраструктура и 
други с капацитет до 50 работни 
места включително и 
съоръженията към тях 

9 строежи от допълващото 
застрояване, извън тези от шеста 
категория 

7 дни   100.00 лв. на 
обект 

 

10 реконструкции, преустройства, 
основни ремонти и смяна на 
предназначението на строежите 
от тази категория 

7 дни   Таксата по  
т. 1 – т. 9 в 
зависимост от 
вида на 
обекта 

 

11 физическа инфраструктура за 
разполагане на електронни 
съобщителни мрежи и 
съоръжения, изграждани в 
урбанизирани територии с ниско 
застрояване 

7 дни   такса по 
100.00 лв. на 
километър 
или обект, но 
не повече от  
3 000.00 лв. 
 

При определяне 
размера на 
таксата за 
линейни строежи 
на техническата 
инфраструктура 
не се допуска 
интерполация. 

12 недвижими културни ценности с 
"ансамблово значение" и "за 
сведение", определени по реда на 
Закона за културното наследство 

7 дни   350.00 лв. на 
обект 

 

13 рекултивация на стари, 
нерегламентирани общински 
депа за твърди битови и неопасни 
отпадъци с преустановена 
експлоатация и с доказано 
неналичие на сметищен газ и 
инфилтрат; 

7 дни   - Не се заплаща 
такса за 
общински обект. 

14 За сградни отклонения от общи 
мрежи и съоръжения 

7 дни   100.00 лв.  

 
Чл. 45 Такси и цени за административно-технически услуги. Контрол по строителството. 
 

№ 
по 
ред 

Наименование на услугата Срок 
работни/календарни 

дни 

Такса лв. 
Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и
к
н
о
в
ен

а
 

б
ъ
р
за

 

ек
сп

р
ес
н
а
 

  

1 Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на 
строителна площадка и 
определяне на строителна линия 
и ниво 

7   50.00 лв. за 
обект в един 
поземлен имот 

Таксата се 
увеличава с 10.00 
лв. за всеки 
засегнат 
поземлен имот. 

2 Проверка за установяване на 
съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и 
за това, че подробния 
устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването 

7   25.00 лв. за 
обект в един 
поземлен имот 

Таксата се 
увеличава с 5.00 
лв. за всеки 
засегнат 
поземлен имот. 
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3 Одобряване на план за 
управление на строителните 
отпадъци и/или план за 
безопасност и здраве 

14 дни   20.00 лв. за 
всеки план 

 

4. Констативен протокол за сграда, 
завършена в груб строеж. 

14 дни 7 
дни 

 20.00  

 
Чл. 46. Такси за издаване на разрешително по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 

3 от Закона за водите при: 
(1) Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и микроязовир - 

публична общинска собственост (по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите) - такса 250,00 лв., срок 3 месеца 
(при изпълнени изисквания по чл. 60, липса на основания за отказ и липса на възражения). 

(2) Заявление за издаване на разрешително за водовземане от воден обект, включително от язовири и 
микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения / по чл. 44, ал. 1, чл. 60 от 
Закона за водите/ - такса 250,00 лв., срок 3 месеца  (при изпълнени изисквания по чл. 60 от Закона за 
водите, липса на основания за отказ и липса на възражения). 

(3) Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, включително от 
язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е 
необходимо изграждане на нови системи и съоръжения / по чл. 44, ал. 1 чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от Закона за 
водите и чл. 31 от Наредба за използването на повърхностните води/ - такса 250,00 лв., срок 30 дни. 

(4) Заявление за и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или 
ползване на повърхностен воден обект / по чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78 от Закона за водите и чл. 57, т. 2 от 
Наредба за използването на повърхностните води/ такса 150,00 лв., срок: 30 дни. 

 
 Чл. 47. Такси за издаване на Разрешение за специално ползване на общински пътища. 
(1) Такса за съгласуване на проекти и издаване на разрешения: 
№ по 
ред 

Вид услуга лева 

1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни 
съоръжения 

100.00 

2. За съгласуване на проекти за временна организация на 
движението при извършване на строителство и ремонт по 
пътищата и улиците 

60.00 

3. За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на 
проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на 
движението по републиканските пътища 

200.00 

4. За изготвяне на становище 40.00 
 
(1) За разрешение на специално ползване на пътя чрез изграждане 

 
№ по 
ред 

Видове крайпътни обекти Брой на 
услугите  

Вид на услугите лева 

1. Преместваем обект 1 кафе-закуски 60.00 
   търговия  

2. Единичен обект 1 бензиностанция и/или 100.00 
   газостанция 
   автосервиз 
   автомивка 
   охраняем паркинг 
   хранене 
   търговия 

3. Комплекс от два обекта  2 бензиностанция и/или 140.00 

газостанция 
автосервиз 

   автомивка  
охраняем паркинг 
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хранене 
търговия 
спане с хранене  

4. Комплекс от три  и повече от 
три обекта 

 бензиностанция и/или 180.00 
газстанция 
автосервиз 
автомивка 
охраняем паркинг 
хранене 
търговия 
спане   

 
 (3) Таксите по ал. 1 и ал. 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след 

отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане. 
(4) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната 
експлоатация се събира еднократна такса, както следва: 

 
№ по 
ред 

Специално ползване чрез  

1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в 
обхвата на пътя 

1000.00 лв./км 

2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения  
 в обхвата на пътя:  

2.1 до 5 кв. м  130.00 лв./бр. 
2.2 над 5 кв. м  150.00 лв./бр. 
3. Пресичане на път с прокопаване       200.00 лв. 
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж        40.00 лв. 
5. Пресичане на път от надземни проводи и съоражения       20.00 лв. 
6. Реконструкция на подземни или надземни проводи и 

съоръжения в обхвата на пътя 
      15.00  лв./км  

 
(5) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от 

пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други 
масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на 
търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и 
земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на подземни и надземни 
проводи и съоръжения се събират следните такси: 

 
№ по 
ред 

Специално ползване чрез  

1. Прекъсване или спиране на движението 150.00 лв./час 
2. Отклоняване на движението по временни маршрути, 

удължаващи пътя над 5000 м 
  50.00 лв./ден 

3. Ограничения на движението и/или отклоняване по временни 
маршрути, удължаващи пътя до 5000 м 

  25.00 лв./ден 

 
 (6) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки 

към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: 
 

№ по 
ред 

Специално ползване чрез лева 

1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки 1 000.00 
2. Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газостанцията 
1 100.00 

3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително 1 200.00 
4. Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газстанцията 
1 300.00 

5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки 1 400.00 
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6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 
бензиностанцията или газостанцията 

1 500.00 

7. Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ  40.00 
8. Преместваем обект от 10 кв. м до 20 кв. м включително 75.00 
9. Преместваем обект от 20 кв. м до 40 кв. м включително търговска площ 100.00 

10. Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ 150.00 
11. Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50  кв. м 

включително търговска площ 
150.00 

12. Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 кв. м до 200 
кв. м включително търговска площ 

300.00 

13. Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м 
търговска площ 

450.00 

14. Комплекс от два обекта без бензиностанция газостанция 400.00 
15. Комплекс с три и повече от три обекта без бензиностанция или 

газостанция 
600.00 

16. Обект за автосервизно обслужване 250.00 
 

(7) Годишните такси по ал. 6 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или 
газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в ал. 2. 

(8) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни 
връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 18, ал. 1 Наредбата за управление на общинските пътища в 
община Монтана приета с Решение №212/18.12.2008 г. изм. и доп. с Решение № 571/27.07.2017 г.  
независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров. 

(9) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и 
обслужващите зони се събират следните годишни такси: 

 
№ по 
ред 

Площ на рекламното съоръжение (кв. м) лева 

1. до 2 включително  90.00  
2. над 2 до 4 включително 100.00  
3. над 4 до 6 включително  110.00  
4. над 6 до 8 включително  120.00 
5. над 8 до 12 включително 130.00 
6. над 12 до 20 включително 140.00 
7. над 20  160.00  

 
 (10) Таксите по ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8  и  ал. 9 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-

то число на текущото тримесечие. 
(11) Таксите по ал. 10 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на 

съответната година. 
(12) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не 

се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от 
администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или 
рекламното съоръжение е в експлоатация. 

  
Чл. 48 Определяне на цени на нерегламентирани със закон услуги и права. 

№ 
по 
ред 

Вид услуга или право лева Забележка 

1 Съобщаване на процедури по предоставяне 
на административно-технически услуги 

5.00 Събира се за всяко известено 
заинтересувано лице. Заплаща се 
от получателя на услугите при 
предоставянето им. 

2 Съобщаване на процедури по предоставяне 
на административно-технически услуги при 
обнародване в Държавен вестник 

25.00 Заплаща се от получателя на 
услугите при предоставянето им. 

3 Ползване на общински контейнер 2 куб.м. 
за събиране на строителни отпадъци 

60.00 Заплаща се за един курс до 
общинско разтоварище 

 


