О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т, К О З Л О Д У Й

В сила от 12.09.2017 г.
Приета с решение № 336 по протокол № 36 от 05.09.2017 г.
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., в сила от 06.03.2012 г., доп. с
реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.;
изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот.
№ 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по
прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп.
с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015
г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с реш. № 296 по прот. № 32
от 31.05.2017 г.)
§ 1. Чл. 12 се изменя така:
„Чл. 12. Кметът на общината, преди предприемане на действия за промяна размера
на местните такси и цени на услуги, информира Общинския съвет.”.
§ 2. Чл. 31 се изменя така:
„Чл. 31. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:
1.* Издаване на скици за недвижими имоти –
Срок 14 дни
2. Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
Срок до 14 дни, доколкото в нормативен акт не е предвиден друг
- за един имот и съседните му имоти
- за един квартал
3. Издаване на разрешение за строеж –
Срок до 7 дни
- за I, II и III категория - строит. ст-т РЗП не по-малко от 660 лв./м2
- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по- малко от 530
лв./м2
- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по- малко от 330 лв./м2
4. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти –
Срок до 7 дни
5.* Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6
месеца –
Срок 7 дни
6.* Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства –
Срок до 5 дни
7.* Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях –
Срок 7 дни
8.

16 лв.

20 лв.
59 лв.
Таксата е 0.05% от
строит. ст-т на
обекта, която не
може да бъде помалка от 26.00 лв.
за един строеж
26.00 лв.
11 лв.
8 лв.
13.00 лв. за един
документ или 8.00
лв. за един лист от
проекта
0.025 % от строит.
ст-т на обекта, но
не по –малко от
16.50 лв.

Презаверяване на разрешение за строеж –
Срок до 7 дни
- за I, II и III категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660
лв./м2
- за IV и V категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2
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9.

10.

11.

12.

13.

- за VI категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2
Издаване на скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти
за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Обикновена услуга – 7 дни
13.00 лв.
Бърза услуга – 3 дни
26.00 лв.
Експресна услуга – 1 ден
40.00 лв.
За презаверка на дадена скица на поземлен имот от влезлия в сила
план на новообразуваните имоти за територии на § 4 от ПЗР на
4.00 лв.
ЗСПЗЗ –
Срок 7 дни
За изработване на експертна оценка на поземлен имот от влезлия в
сила план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР
40.00 лв.
на ЗСПЗЗ –
Срок 14 дни
Регистрация/промяна на собственика на поземлен имот в
територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –
7.00 лв.
Срок 7 дни
Издаване на справка декларация за текуща пазарна оценка на
земеделски земи на новообразуваните имоти за териториите на § 4
13.00 лв.
от ПЗР на ЗСПЗЗ –
Срок 14 дни
§ 3. В чл. 33, ал. 4 думите „до 5 дни” се заменят с „(3 работни дни)”.
§ 4. В чл. 35, ал. 2, т. 6 думата „преписки” се заменя със „заявления”.
§ 5. Приложение № 1 се изменя и допълва така:
„Приложение № 1
СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ

№
по
ред

Вид услуга

Цена

I. Услуги „Гражданска регистрация и административно обслужване”
1.*
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български
гражданин в чужбина –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
2.*
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с
документ за сключване на граждански брак в Р България –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
3.*
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес,
регистриран след 2000 година –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
4.*
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес,
регистриран след 2000 година –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
5.
Припознаване на дете –
4.00 лв.
Срок 3 месеца
6.*
Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
7.*
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен
картон или страница от семейния регистър на населението –
7.00 лв.
Срок до 7 дни
8.
Съставяне на актове за гражданско състояние на български
граждани, които имат актове съставени в чужбина –
7.00 лв.
Срок до 7 дни
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9.*

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на
населението –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
10.
Комплектоване и проверка на документи към искане за
установяване на българско гражданство –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
11.
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни
органи и институции –
Не се таксува
Срок до 7 дни
12.
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители –
10.00 лв.
Срок до 7 дни
13.
Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
14.
Ритуал при сключване на граждански брак –
- в ритуалната зала на общината
65.00 лв.
- извън ритуалната зала на общината
130.00 лв.
15.
Ритуал при именуване на дете
30.00 лв.
16.
Издаване на удостоверение за приемно семейство –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
17.*
Издаване на удостоверение за родените от майката деца –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
18.
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на
чуждестранен съд или друг орган –
7.00 лв.
Срок до 14 дни
19.*
Издаване на удостоверение за правно ограничение –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
20.*
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско
състояние –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
21.
Издаване на служебна бележка –
4.00 лв.
Срок до 7 дни
22.
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените
отношения между съпрузите –
7.00 лв.
Срок до 7 дни
Забележка: Отбелязаните със знак /*/ услуги могат да бъдат изпълнени като бърза и
експресна услуга. За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в
размер на 50 % от стойността на съответния вид услуга.
ІІ. Услуги „Общинска собственост”
1.
Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху
недвижим имот между общината и физическо или юридическо
7.00 лв.
лице –
Срок до 30 дни
2.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за
възстановяване на собствеността върху недвижими имоти –
7.00 лв.
Срок до 30 дни
3.
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими
имоти –
7.00 лв.
Срок до 14 дни
4.
Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване
върху терени и обекти общинска собственост –
7.00 лв.
Срок до 30 дни
5.
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от
7.00 лв.
документи относно общинска собственост –
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Срок до 14 дни
Процедура по установяване на жилищни нужди – картотекиране
и издаване на удостоверение –
Срок до 30 дни
Процедура по настаняване в общинско жилище –
Срок до 30 дни
Закупуване на общинско жилище от наемател –
Срок до 30 дни
Издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за
монтаж на временен търговски обект –
Срок до 30 дни
Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран
търговски обект –
Срок до 30 дни
Продължаване на срока на договор за ползване на общински
терен за монтаж на временен търговски обект –
Срок до 30 дни
Издаване на разрешение за предоставяне на общинско
помещение за безвъзмездно ползване на бюджетни организации
или за отдаването му под наем на политически партии,
синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза –
Срок до 30 дни
Издаване на разрешение за поставяне на рекламноинформационни елементи –
Срок до 30 дни
Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по
реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди
по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове –
Срок до 14 дни
Учредяване на еднократно право на прокарване и /или/
преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура
през имот – общинска собственост –
Срок до 30 дни
Замяна на имоти частна общинска собственост с имоти,
собственост на други лица –
Срок до 30 дни
Продажба на тръжни документи за разпоредителни сделки с
общински имоти –
Срок до 14 дни
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи
общински недвижими имоти –
Срок до 30 дни
Приемане на документи за изкупуване право на собственост от
физически и юридически лица на земя с учредено право на
строеж –
Срок до 30 дни
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите
книги за имотите – общинска собственост или за възстановен
общински имот –
Срок до 14 дни

3.00 лв.
7.00 лв.
92.00 лв.
7.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

3.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

80.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.

7.00 лв.
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ІІІ. Услуги „Устройство на територията и строителство”
1.
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни
устройствени планове
20.00 лв.
Срок 30 дни
2.
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по които се 26.00 лв. при всяко
издава разрешение за строеж чрез общински експертен съвет –
внасяне на проекта
Срок до 30 дни
и 0.3% от строит.
- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660
ст-т на обекта,
лв./м2
като крайната цена
за одобряване е не
- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530
по -малко от 53.00
лв./м2
2
лв.
- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м
3.
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по които се
издава разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие
0.2% от строит. ст–
ст на обекта, като
Срок до 14 дни
крайната цена за
- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660
одобряване е не
лв./м2
по-малко от 46.00
- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530
лв.
лв./м2
- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2
4.
Съгласуване на идейни инвестиционни проекти –
26.00 лв. при всяко
Срок до 30 дни, чрез приемане от общински експертен съвет
внасяне на проекта
Срок 14 дни с внесен доклад за оценка на съответствие
и 26.00 лв. при
съгласуване на
проекта
5.
Заверка на протокол при откриване на строителна линия и ниво
на строеж и откриване на строителна площадка –
26.00 лв.
Срок до 7 дни
6.
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни
книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на
застрояването
- за I, II и III категория
33.00 лв
- за IV и V категория
26.00 лв.
7.
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на
инвестиционни проекти –
33.00 лв.
Срок до 14 дни
8.
Съставяне на констативен акт по чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ за
незаконно строителство –
Не се таксува
Срок 18 дни
9.
Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.
26.00 лв. при всяко
Одобряване на инвестиционен проект чрез общински експертен
внасяне на проекта
съвет –
0.3 % от стр.ст-ст
Срок до 30 дни.
на обекта,
- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660
като
крайната цена
лв./м2
за одобряване е не
- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530
по-малко от 53.00
лв./м2
лв.
- за VI категория строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2
10.
Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.
0.2 % от стр.ст-ст
Одобряване на инвестиционен проект с внесен доклад за оценка
на обекта, но не
на съответствията –
по-малко от 40.00
Срок 30 дни
лв.
_______________________________________________________________________________
__гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13, тел. 0973/85 804
e-mail: obsavetkozloduy@kozloduy.bg; сайт: www.kozloduy.bg

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660
лв./м2
- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530
лв./м2
- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2
Съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища –
Срок до 30 дни
Издаване на удостоверение за доброволна делба –
Срок до 30 дни
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж –
Срок 7 дни
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през
чужди поземлени имоти
Одобряване на подробен устройствен план –
До 30 дни
Приемане и заверяване на екзекутивна документация –
Срок до 7 дни
- За I, II и III категория
- За IV и V категория
Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение
за строеж по чл. 150 от ЗУТ –по КПИИ /Комплексен проект за
инвестиционна инициатива/. –
Срок 14 дни с внесен доклад за оценка на съответствие
Срок 30 дни чрез приемане от общински експертен съвет
- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660
лв./м2
- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530
лв./м2
- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

16.00 лв.
за едно жилище
Не се таксува
16.00 лв
Служебно или с
обезщетение на
едната страна
20.00 лв.

79. 00 лв.
33.00 лв.
С внесен доклад за
оценка на
съответствие - 0,2
% от строит. ст-ст
на обекта, но не
по-малко от 46.00
лв. Чрез
разглеждане на
общински
експертен съвет 0,3 % от строит.
ст-ст на обекта,
като крайната цена
за одобряване е не
по-малко от 53.00
лв. За разрешение
за строеж – 0,065
% от строит. ст-ст
на обекта, но не
по-малко от 33.00
лв.
Забележка:
Събират се
поотделно такси с
30 % увеличение
спрямо дължимото
на осн. чл. 150, ал.
4 от ЗУТ.

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост8.00 лв.
Срок до 7 дни
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория –
Срок до 7 дни
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- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата
79.00 лв.
инфраструктура
- строежи с РЗП от 25 м2 до 100 м2
158.00 лв.
2
2
- строежи с РЗП от 100 м до 200 м
238.00 лв.
2
2
- строежи с РЗП от 200 м до 1000 м
330.00 лв.
- строежи с РЗП над 1000 м2
488.00 лв.
20.
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж на
33.00 лв.
основание § 16 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ –
за един строеж
Срок до 14 дни
21.
Изготвяне на скица за временна организация на движението при
извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците
26.00 лв.
или по прилежащите на тях недвижими имоти –
Срок до 7 дни
22.
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен 16.00 лв./документ
съвет
8.00 лв./ стр. А4 за
Срок до 7 дни
копия от планове
23.
Попълване на приложение от данъчна декларация –
Не се таксува
Срок до 3 дни
24.
Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни
обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности /на
кв.м./месец/.
- І-ва зона
3.30 лв.
- ІІ-ра зона
2.40 лв.
- за селата
1.60 лв.
25.
Разрешаване изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива –
26.00 лв.
Срок до 30 дни
26.
Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, който е
изгубил правно действие по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ (с прием на
26.00 лв. при всяко
ОЕСУТ-чл. 142, ал. 6, т. 1) –
внасяне на проекта
Срок 30 дни.
50 % ст-та за
- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660
таксата за
лв./м2
одобряване на
- За IV и V категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530
проекта
лв./м2
- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2
27.
Издаване разрешаване за изработване на подробни устройствени
планове –
26.00 лв.
Срок до 30 дни
28.
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския
регистър и/или вписване на вход/сграда в публичния регистър на
Не се таксува
сградите в режим на етажна собственост –
Срок до 3 дни
29.
Издаване на заповед за възстановяване на право на собственост
на имоти на бившите собственици по реда на & 4 от ПЗР на
Не се таксува
ЗСПЗЗ –
Срок до 30 дни
30.
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване
/поправяне или заздравяване/на строежи, негодни за използване
Не се таксува
или застрашени от самосрутване –
Срок до 14 дни
31.
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –
7.00 лв.
Срок до 7 дни
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ІV. Услуги „Екология и околна среда”
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения –
Срок 14 дни
Разрешително за събиране на орехи –
Срок 14 дни
Издаване на разрешение за кастрене и премахване на
растителност –
Срок до 14 дни
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета
и до 1 дка лози в селскостопанските земи –
Срок до 30 дни
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5
дървета и над 1 дка лози в селскостопанските земи –
Срок до 30 дни
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън
горските територии

0.03 лв./кг.
0.03 лв./кг.
16.00 лв./бр.
Не се таксува

16.00 лв./бр.
1.00
лв./пространствен
куб.м.

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита
1.00 лв.
дървесина извън горските територии
Издаване на разрешение на физически и юридически лица за извозване на
строителни отпадъци и земни маси
- за строителни
12.00 лв.
- за масово разпространени отпадъци – хумус и земни маси
6.60 лв.
Одобряване на план за управление на отпадъците и/или план по безопасност и здраве
по чл. 156 б от ЗУТ и чл. 11, ал. 1от ЗУО
- Строежи с РЗП до 25 км2 и сградни отклонения на техническата
71 лв.
инфрастуктура
- строежи с РЗП от 25 км2 до100 м2
126 лв.
2
2
- строежи с РЗП от 100 м до200 м
167 лв.
- строежи с РЗП от 200 км2 до1000 м2
198 лв.
2
- строежи с РЗП над 1000 м
244 лв.
V. Услуги „Икономическо развитие, търговия и туризъм”
Вписване в масив „Търговски обект” на уведомления за
упражняване на търговска дейност –
Не се таксува
Срок до 7 дни
Издаване на разрешение и вписване в регистър за извършване на
амбулантна търговия –
40.00 лв.
Срок до 7 дни
Подаване на справка-декларация за настанените туристи и
Не се таксува
реализираните от тях нощувки в местата за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечениe –
Тарифа за таксите
Срок до 60 дни
по ЗТ
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване –
Тарифа за таксите
Срок до 60 дни
по ЗТ
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани
Тарифа за таксите
средства за подслон или места за настаняване и издаване на
по ЗТ
удостоверение
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани Тарифа за таксите
заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
по ЗТ
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - Тарифа за таксите
дубликат
по ЗТ
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Тарифа за таксите
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Прекратяване на категория на туристически обект
Издаване на протокол за нанесени щети на селскостопанско
имущество –
Срок до 7 дни
Издаване на заповед за изземване на имот –
Срок до 14 дни
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга –
Срок до 7 дни
Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със
земеделски земи на граждани, юридически лица –
Срок до 7 дни
Приемане и обработване на сигнали, предложения и жалби,
свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън
границите на урбанизираните територии
Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за
пътуване с градския транспорт на пенсионери и ученици
Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
Срок до 10 дни
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и
холограмни стикери за автомобилите
Такса стоянка
Такса холограма

19.

по ЗТ
Не се таксува
Не се таксува
Не се таксува
7.00 лв.
7.00 лв.
Не се таксува

Не се таксува
Не се таксува
40.00 лв.
13.00 лв./
автомобил /месец
8.00 лв./
автомобил/
една година

Приемане на предложения и съгласуване на допълнителните
Не се таксува
маршрутни линии от транспортната мрежа
20.
Предоставяне на информация и справки по заявки на
0.20 лв./
предприятия –
разпечатана
Срок 1 ден
страница
21.
Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за
превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег над
50 км.
- до 22 места
11.00 лв./курс
- над 22 места
16.00 лв./курс
Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за
превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег до
50 км.
- до 22 места
5.00 лв./курс
- над 22 места
8.00 лв./курс
22.
Цена за 1 нощувка в туристическа хижа ‘’Козлодуйски бряг’’
11.00 лв.
VІ. Услуги „Местни данъци и такси”
1.*
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
и незавършено строителство –
5.00 лв.
Срок 5 дни
2.
Издаване на удостоверение за декларирани данни –
4.00 лв.
Срок 7 дни
3.
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху
наследството –
4.00 лв.
Срок 14 дни
4.
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни
4.00 лв.
средства –
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Срок 7 дни
5.
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния
данък –
Не се таксува
Срок 7 дни
6.
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите
имоти и такси за битови отпадъци –
4.00 лв.
Срок 7 дни
7.
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата –
4.00 лв.
Срок 14 дни
8.
Издаване на копие от подадена данъчна декларация –
Срок 7 дни
4.00 лв.
9.*
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
по Закона за местните данъци и такси –
4.00 лв.
Срок 7 дни
10.
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина –
5.00 лв.
Срок 7 дни
11.
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация –
Не се таксува
Срок 7 дни
12.*
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
5.00 лв.
Срок 5 дни
13.*
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на
ползване –
5.00 лв.
Срок 5 дни
14.
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни
средства –
Не се таксува
Срок 7 дни
15.
Издаване на препис от документ за платен данък върху
недвижимите имоти и такси за битови отпадъци –
Не се таксува
Срок 7 дни
Забележка: Отбелязаните със знак /*/ услуги могат да се предоставят в срок до два часа
със заплащане от 150 % спрямо обикновената услуга.
VІІ. Услуги от общ характер
1.
Предоставяне на достъп до обществена информация –
Съгласно заповед
Срок до 14 дни
на министъра на
финансите
2.
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-2) и/или
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-3) –
Не се таксува
Срок 14 дни
3.*
Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на
документи –
7.00 лв.
Срок до 7 дни
4.*
Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив” –
8.00 лв./стр.
Срок до 7 дни
5.
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи
хора с увреждания и използване на улеснение при паркиране –
Не се таксува
Срок 7 дни
6.
Ползване на спортна площадка с изкуствено покритие за лица
1.00 лв./час
над 18 години
7.
Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи,
Съгласно
които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Тарифата за
(извършва се в кметствата) –
нотариалните
Срок до 7 дни
такси към ЗННД
8.
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и
Съгласно
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9.

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД (извършва се от
кметствата) –
Срок до 7 дни
Нотариално удостоверение на верността на преписи и
извлечения от документи и книжа (извършва се от кметствата)
Срок до 7 дни

Тарифата за
нотариалните
такси към ЗННД
Съгласно
Тарифата за
нотариалните
такси към ЗННД

10.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от
емлячен регистър
7.00 лв.
Срок до 30 дни
Забележка: Отбелязаните със знак /*/ услуги могат да бъдат изпълнени като бърза и
експресна услуга. За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в
размер на 50 % от стойността на съответния вид услуга.
§ 6. В Приложение № 3 се правят следните допълнения:
1. В наименованието, след думата „училища”, се добавя „и детските градини”;
2. В наименованието на услуга № 18 накрая се поставя наклонена черта и се добавя
„помещение в детска градина”.
§ 7. В Приложение № 4, раздел ІІ се заличава.
§ 8. Приложение № 5 се изменя и допълва така:
„Приложение № 5
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ”
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Вид услуга
Превоз с товарен автомобил 8 тона
Услуга товарене с кран с товарен автомобил с кран 8 тона
Превоз с товарен автомобил 4 тона
Услуга с цистерна „Спартак” /в града/
Услуга с фадрома
Услуга с трактор – оран
Услуга с трактор - дисковане
Услуга с трактор – сеитба
Транспорт на трактор /за 1 км пробег/
Услуга с автовишка
Транспорт на автовишка /за 1 км пробег/
Услуга с мини багер – копане и работа с хидрочук
Метене с механизирана метла от сметосъбирачна машина
Услуга с мотокар
Услуга с дробилка на клони
Превоз на мини багер/дробилка
Превоз на покойник от друго населено място
Превоз на покойник в населеното място
Предоставяне на ковчег обикновен с надгробен знак /кръст/
за покойник
Изкопаване на гробно място с багер /при възможност за
достъп/
Ползване на „Дом на покойника” за траурни ритуали
Ползване на коктейлни маси ф11

Цена в лв. с ДДС
3.90 лв./км
40.90 лв./час
2.20 лв./км
59.00 лв./курс
54.20 лв./час
16.80 лв./дка
11.40 лв./дка
9.10 лв./дка
2.70 лв./км
43.70 лв./час
3.20 лв./км
39.10 лв./час
181.10 лв./час
42.20 лв./час
29.90 лв./час
2.20 лв./км
0.90 лв./км
Не се таксува
Не се таксува
Не се таксува
Не се таксува
10.00 лв./бр./24 часа
(без транспортиране)
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- за три броя
- за 10 броя
23.

Ползване на шатри 6 кв.

24.

- за пет броя
- за десет броя
Услуга с комбиниран багер товарач

25.

Услуга с двубандажен валяк

9.00 лв./бр./24 часа
(без транспортиране)
7.00 лв./бр./24 часа
(без транспортиране)
80.00 лв./бр./24 часа
(без транспортиране
и монтаж)
70.00 лв./бр./24 часа
60.00 лв./бр./24 часа
480.00 лв./
машиносмяна
240.00 лв./
машиносмяна
(без транспорт)

В сила от 12.09.2017 г.
Приета с решение № 337 по протокол № 36 от 05.09.2017 г.
НАРЕДБА
за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., в сила от 06.03.2012 г., доп. с
реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.;
изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот.
№ 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по
прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп.
с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015
г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с реш. № 296 по прот. № 32
от 31.05.2017 г.)
§ 1. В Приложение № 1 т. 20 се изменя така:
20.

Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на
билети за превозвачи изпълняващи превоз на пътници по маршрутни
разписания

9.60 лв./курс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/
МАЯ ЗАНЕВА
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