ОБЩИНА

СЛИВЕН

--------------------------------------------------------------------------НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Наредбата е приета с Решение № 792/27.02.2003г.;изм. и доп. с
Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04 г.;
215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.;755/24.11.05
г.; 786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06 г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/ 21.12.2006
г.; 1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/ 22.03.2007 г. ; 1473/
28.06.2007г.; 94/ 14.02.2008 г.; 133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№
4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш.№ 204/ 05.06.2008 г.;
Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966 от
10.05.2010год. изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново
обсъждане в частта на чл.14, ал.3 от областния управител на Област
Сливен със Заповед № РД- 11-16-14/16.02.2009 г.;изм. и доп. с Реш. №
460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№
766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010 год.; изм. с Реш.№
952/12.08.2010год.;изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм. с Реш.
№1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.; доп. с Реш.
№1330/07.07.2011 год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. №
246/31.05.2012год.; доп. с Реш. №382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. №
477/28.11.2012 год. и изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012год. и Реш.
№562/30.01.2013год.; Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. №
720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш.
№ 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014год., в сила
от 01.10.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш.
№ 1508/27.11.2014 год., изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. №
1670/26.03.2015 год., изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш.
№ 258/30.06.2016 год., изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год., изм. и доп. с
Реш. № 487/16.12.2016 год. и с Реш. № 569/23.02.2017 год., изм. с Реш. №
722/29.06.2017 год.в сила от 10.07.2017 год. и изм. и доп. с Реш.
№864/17.10.2017 год. и Реш. 1416/31.01.2019 год.)
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І
1

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги и права
Чл.1.(Изм. с Решение № 368/ 23.12.2004 г.) С тази Наредба се
уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица
услуги, и права, реда и срока на тяхното събиране на територията на
Община Сливен.
Чл.2./1/ На територията на общината се събират следните местни
такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични платна;
3.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г и
Реш.№766/17.12.2009г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
лагери, общежития и други общински социални услуги;
4.(Отменена с Решение № 424/30.01.2009 г.) ;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. ( Отм. с Реш. № 1136/24.01.2011год.)
9. (Изм. с Реш. №766/17.12.2009г.)за притежаване на
куче
10.(нова) (Реш. №766/17.12.2009г.)(предишна т.9) други
местни такси, определени със закон.
/2/.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г.) На територията на
общината се събират приходи от предоставените услуги и права с
изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.
/3//.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г.) Не се определят и
събират цени на общински услуги и права предоставени за всеобщо
ползване.
Чл.3./1/.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г. и Реш.
№
1096/22.12.2010 г.) Размерът на местните такси и цени на услуги и права
се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални
и се заплащат безкасово или в брой в сроковете и по реда на Наредбата.
/2/.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г.)
Местните такси и
цените на услугите, и правата се заплащат предварително или
едновременно с предоставяне на услугите и правата с изключение на тези,
за които с нормативен акт е предвидено друго.
Чл.4./1/.(Изм с Решение № 368/ 23.12.2004 г.)
Размерът на
местните такси и цени на услуги, и права се определя при спазване на
следните принципи:
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1. (Изм. с Реш. №766/17.12.2009г.) възстановяване на
пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, за която се
заплаща такса;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги, и права, 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, и права;
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на
регламентираните в Наредбата услуги и права.
/2/(Изм. с Решение № 368/ 23.12.2004 г. и с Реш.
№766/17.12.2009г.)
За услуга и право, при които дейностите могат да се
разграничат една от друга, се определя отделна такса/цена за всяка от
дейностите.
Чл.5. (Изм. с Реш. № 117 /29.04.2004 г. и Реш. № 1096/22.12.2010 г.)
Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, за
която се заплаща такса, включват:
1. Преки и непреки трудови разходи.
2. Материални, режийни, консултантски разходи,
3. Разходи за управление и контрол.
4. Разходи по събиране на таксата.
5. Други, свързани с осигуряване предоставянето на услугата.
Чл.6./1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните
разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато
Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения
интерес.
/2/ В случаите по ал.1 разликата между разходите по
предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските
приходи.
/3/ (Отм. с Реш. № 766/17.12.2009г.)
Чл.7.( Отпада)( Решение № 755/24.11.2005 г.)
Чл.8. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) /1/ Общинският съвет
може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни такси при условията и реда определен в съответните
раздели на Наредбата.
/2/ В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските
приходи.
Чл.9. (Изм. с Реш. №766/17.12.2009г.) Общинският съвет определя
цени на услуги и права, по предложение на общинската администрация.
Чл.10./1/(Изм. с Решение № 368/23.12.2004 г.) Събирането на
местните такси и цени на услуги, и права се извършва от и за сметка на
общината.
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/2/ (Изм. с Решение № 368/23.12.2004 г. и Реш.
№766/17.12.2009г.) Местните такси се събират от общинската
администрация. Цените на услуги, и права се събират от общинската
администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
прилагащи системата на делегирани бюджети.
/3/ Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.
Р А З Д Е Л ІІ
Промени в размера на местните такси и цени на предоставяните
услуги и права
Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите
се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл.12./1/ (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. и Реш. №
1096/22.12.2010год.)
До 15 ноември на текущата година ръководителите на
структурни звена на общинската администрация и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегирани
бюджети, изготвят и представят на кмета на общината или на
упълномощено от него лице:
1. Анализ относно прилагане на действащите услуги и размера
на местните такси и цени на услуги и права;
2. Предложение за въвеждане на нови услуги и промени в
размера на местните такси и цени на услуги и права.
/2/(изм. с Реш. № 1096/22.12.20101год.) Анализът по ал.1
съдържа:
1. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. и Реш. №
1096/22.12.2010 год. ) Оценка доколко съществуващите такси и цени на
услуги и права отразяват измененията в разходите или пазарните цени.
2.(Изм. с Решение № 368/23.12.2004 г. и Реш. №
1096/22.12.2011 год. ) Оценка на потребностите от предоставяне на
услугите и въвеждане на нови услуги;
3. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)
Препоръки за подобряване администрирането и
събираемостта на таксите.
4. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) (Отм. с Реш. 1096/22.12.2010
год.)
/3/(Изм. с Решение № 368/23.12.2004 г. и Реш. №
1096/22.12.2010год.) Въз основа на данните по ал.1 кметът на общината
изготвя и внася в общинския съвет предложение за изменение размера на
местните такси и цени на услуги и права, предлагане на нови услуги и др.
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/4/ (Нова) (Реш. № 1096/22.12.2010 год.) При възникнала
текущо през годината необходимост от промени се прилага горепосочения
ред.
Чл.13. (Изм. с Реш. № 368/23.12.2004 г.) Общинската администрация
поддържа данни за:
/1/. услугите и правата, и дейностите, за които има определени
такси и цени;
/2/. ползвателите на предоставената услуга и право;
/3/. изключенията от общата политика /преференции/;
/4/. използваната информация при определяне на такси и цени
и конкретната методика /методики/, използвани за определяне на размера
им;
/5/. ( Изм. с Реш. 1096/22.12.2010год.) събраните средства от
всяка потребителска такса и/или цена на услуга и право.
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
Такси за битови отпадъци
Чл.14./1/ 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.
/2/ (Отм. с Реш. № 1068/19.12.2013 год.)
/3/(нова)(Рещ.№ 755/ 24.11.2005 г., изм. с Решение № 424/30.01.2009
г.)
( Върната за ново обсъждане със Заповед № РД 11-16-14/ 16.02.2009 г.
на областния управител на Област Сливен).(Отменена с Решение №
460/ 17.03.2009 г. )
/4/(нова)(Реш.№
424/30.01.2009
г.)(Изм.
с
Реш.
№
1096/22.12.2010год.) Таксата се определя в левове на база данъчната
оценка на имотите. Данъчната оценка на недвмижимите имоти на
предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната
оценка, определена съгласно приложение №2 към Закона за местните
данъци и такси.
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/5/(нова)(Реш.№424/30.01.2009г.)За имоти намиращи се извън
районите, в които е организирано събиране и извозване на битови
отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за
подържането на чистота на териториите за обществено ползване, в размери
определени в чл.16, ал.4.
Чл.15. Таксата се заплаща от:
/1/ (Изм. с Реш. 864/17.10.2017 год.) собственика на имота;
/2/ ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
/3/ концесионера - при предоставяне на особено право на ползване концесия.
Чл.16./1/(Изменен с Реш. №№ 368/23.12.2004 г. 817/26.01.2006 г. и
Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Таксата се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на
одобрена план-сметка за всяка дейност, 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, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а
и 71е от Закона за управление на отпадъците.
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване.
5. /нова/ (Реш. № 117/29.04.2004 г. и изм. с Реш.
№368/23.12.2004 г.)(Отм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)
/2/ (нова) (Реш. № 368/23.12.2004 г.) Когато до края на
предходната година Общинският съвет не е определил размера на таксата
за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база
действащия размер към 31 декември на предходната година.
/3/ (нова) ( Реш.№ 368/23.12.2004 г.) (Отм. с Реш. №
766/17.12.2009г.). ( Нова) (Реш. 1096/22.12.2010 год.) Не се допускат
изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер
на таксата битови отпадъци в течение на годината.
/4/(Изм. и доп. с Реш.№№ 368/23.12.2004 г.; 817/26.01.2006 г. и №
1203/ 21.12.2006 г.;Отм.с Реш. № 4395/14.04.2008 г на ВАС и потвърдена
с Реш.№204/05.06.2008г. и изм. и доп. с Реш.№ 424/30.01.2009г., изм. с
Реш. №1096/22.12.2010год. и Реш. №10/23.12.2011 год. ) Размерът на
таксата съгласно ал./1/ е както следва:
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1. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. Изм. и доп. с Реш. №
864/17.10.2017 год., в сила от 01.01.2018 год. ) За жилищни имоти - 1,05 на
хиляда върху данъчната оценка в землището на гр.Сливен и 1,80 на хиляда
в землищата на останалите населени места, в т.ч.:
1.1. за жилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,42 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,40 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,23 ‰;
1.2. за жилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,72 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 0,69 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,39 ‰.
2. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г. и Реш.№ 525/14.12.2012
год. Изм. и доп. с Реш. № 864/17.10.2017 год. в сила от 01.01.2018 год.)
За нежилищни имоти – 1,50 на хиляда върху данъчната оценка, в
землището на гр.Сливен и 2,35 на хиляда в землищата на останалите
населени места, в т.ч.:
2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,60 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,58 ‰;
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в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,32 ‰;
2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци,
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,94 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 0,90 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,51 ‰.
2а. (Нова)(Реш. №864/17.10.2017 год. в сила от 01.01.2018 год. ).За
имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно заповедта на
кмета за определяне границите на районите и видът на предлаганите
услуги по чл.62 от ЗМДТ, таксата се определя според количеството на
битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете за съхранението им и
кратността на сметоизвозване. За един контейнер тип „Бобър”, за една
година и при кратност на сметоизвозване на битовите отпадъци един път
седмично, таксата е 3834 лв. За имоти в райони, посочени в заповедта, с
кратност на събиране по-голяма от един път седмично, таксата се
умножава по съответната кратност. Лицата, декларирали ползването на
съдове за количество на битовите отпадъци, заплащат и такса за
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии на населените места, предназначени за обществено ползване.
2б. (Нова)(Реш. № 864/17.10.2017год. в сила от 01.01.2018 год.
)Деклариране:
1. За определяне на таксата за имотите на лицата според
количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете и честота
на сметоизвозването, в срок до 31 октомври на предходната година, лицата
подават в общината декларация по образец в два екземпляра.
2. В срок до 30 ноември общинската администрация и фирмата,
изпълняваща договора за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на
обществените места, извършват проверка на обявените и реално
необходими съдове на лицата, подали декларация по т. 1.
3. В случаите на констатирани несъответствия по т.1., общинската
администрация уведомява съответните лица, които в едномесечен срок, но
не по-късно от 31 декември на предходната година, са задължени да
отстранят констатираните нарушения. При неизпълнение, лицата заплащат
такса битови отпадъци в размера, определен по чл.16, ал.4, т.1. и т.2.
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4. Лицата, недекларирали ползване на съдове за количество на
битовите отпадъци, заплащат таксата определена по чл.16, ал.4, т.1 и т.2.
3.(Отменена)(Реш.№
755/24.11.2005
г.)
(нова)
(Реш.№
525/14.12.2012год.)(Отменена)(Реш.№864/17.10.2017год. в сила от
01.01.2018 год.)
3а.(Отменена)(Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
3а.1.(Отменена)(Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
3а.2.(Отменена)(Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
3а.3.(Отменена)(Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
4.(Изменя и допълва с Реш. №№ 817/26.01.2006 г. и
1203/21.12.2006 г.)(Отменена Реш.№ 424/30.01.2009г.) (нова) (Реш.№
525/14.12.2012 год.)Приема разчет за необходимите средства за дейност
„чистота” и очакваното постъпление от такса за битови отпадъци за 2013г.приложение №1
4а.(нова)(Реш.№368/23.12.2004г.)(Отенена с Ршеение.№
436/24.02.2005 г.)(нова)(Реш.№755/24.11.2005 г.)(Изм. сРеш..№1023/
29.06.2006г. и изм. и доп. с Реш.№ 424/30.01.2009г.)
5.(нова)(Решение № 424/30.01.2009 г.; Изм. с Реш. №
766/17.12.2009 г.)(Отм. Реш. № 1096/22.12.2010 год.)
(5) (Нова) (Реш. 1096/22.12.2010 год., Изм. с Реш. 1068/19.12.2013
год. и с Реш. № 487/16.12.2016 год., Доп. с Реш. № 864/17.10.2017 год.) Не
се събира такса за сметосъбирането и сметоизвозването на имоти, които
няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация в общината
до края на предходната година. За придобитите през годината имоти
декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.
Декларацията по образец, утвърден от кмета на общината се
приема и завежда в определен регистър в общината, като проверка по
обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно лице от
Дирекция „Местни данъци и такси“ или кметовете на кметствата, като при
необходимост се изискват допълнителни документи и/ или се извършват
насрещни проверки.
В течение на годината за обстоятелствата, посочени в
декларацията се извършват проверки, които могат да се базират и на
информация за ползвани през текущата година услуги – водоснабдяване,
електроснабдяване и други.
(6) ( Нова) (Реш. № 1096/22.12.2010 год., Изм. с Реш. №
1068/19.12.2013 год.) Определя се намален с 10 пъти размер на таксата за
следните категории лица – заведения и дейности на издръжка на общинския
бюджет/имоти публична общинска собственост/; поземлените имоти върху
които са построени молитвени домове, храмове и манастири от законно
регистрираните вероизповедания в страната; читалищата, предприятия и/или
организации на инвалиди.
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(7) (Нова) (Реш. № 1068/19.12.2013 год.) 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.
Чл.17.(Изм. с Реш. № 1203/ 21.12.2006 г.) /1/(Изм. с Реш. №
1096/22.12.2010 год.) Таксата се заплаща на равни вноски в сроковете,
определени от ЗМДТ за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.
/2/ (Изм. с Реш. № 1136/24.01.2011 год. и с Реш. №
487/16.12.2016 год. ) На предплатилите до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.
/3/(нова)(Реш. № 368/23.12.2004 г.)Общинската администрация
уведомява лицата по чл.15 за дължимите от тях такси за съответния период
и за сроковете за плащане.
Чл.18./1/ Собственикът на новопридобити имоти дължи 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.
/3/ За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи
включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
РАЗДЕЛ ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение
Чл.19./1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади,
улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и
покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които
са общинска собственост.
/2/( Изм. с Реш. № 368/23.12.2004 г.) Таксата се заплаща от
физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се
намират терените, посочени в ал.1.
/3/ (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) Зоните по ал.2 се
определят както следва:
1. Централна зона с граници: бул.”Цар Освободител”,
бул.”Цар Симеон”, и бул. “Ст.Караджа” до Дамарнски мост, бул.”Братя
Миладинови.
2. Първа зона в границите: бул.”Хр.Ботев”, ул.”Ел.Багряна”,
ул.”Великокняжевска”, ул.”Борис Търновски”, ул.”Марин Дринов,
ул.”Сан Стефано”, ул.”Московска”, ул.”Радецки”, ул.”арх.Й.Йорданов”
3.Втора зона – останалата част на града.
/4/ Таксите се определят на квадратен метър:
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- на ден;
- на месец.
/5/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за
посочения в него период.
/6/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат
месечно, но не по-късно от 3 дни преди започване на месеца.
/7/ При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата
не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на
издаденото разрешително за ползване.
/8/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда
по предходната алинея.
Чл.20./1/(Отменена
с Решение № 368/ 23.12.2004 г.
)(Нова)(Реш. № 1330/07.07.2011год.)
За ползване на пазари с цел
търговия със селскостопанска продукция на територията на Кооперативния
пазар се заплаща такса както следва:
а/ на ден
4.80 лв/кв.м.
б/ на месец
60.00 лв./кв.м.
/2/(Изм. с Реш. № № 117/29.04.2004 г.; 755/24.11.2005 г.; 1243/
25.01.2007г.;94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) Изм. и доп.
с Решения №№ 133/ 27.03.2008 г. и 424/30.01.2009г.) За ползване на
пазари с цел търговия със селскостопанска продукция във втора зона на
гр.Сливен и гр.Кермен и пазарите по главен път Пловдив – Бургас.
1. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) На квадратен
метър
а/ на ден
3,00лв.
б/ на месец
40,00 лв.
2.( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с кола впрегната с добитък
на ден
7,00 лв.
3.( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с лек автомобил
на ден
10,00 лв.
4. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с товарен автомобил или ремарке
на ден
30,00 лв.
/3/ (Изм. с Реш. № №755/ 24.11.2005 г. и 1243/ 25.01.2007 г.
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) ( Изм. и доп. с Реш.№ №
133/27.03.2008 г. и 424/30.01.2009г.)
За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция
в селата на общината
1. На квадратен метър
а/ на ден
1,50 лв.
б/ на месец
22,00 лв.
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2. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с кола впрегната с добитък
на ден
6,00 лв.
3. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с лек автомобил
на ден
7,00 лв.
4. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с товарен автомобил или ремарке
на ден
25,00 лв.
/4/ (Изм. с Реш.№№ 755/24.11.2005г. и 1243/25.01.2007г.;
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) ( Изм. и доп. с Реш.№ №
133/27.03.2008 г. и № 424/30.01.2009г.)
За ползване на пазари с цел търговия с нехранителни стоки в
централна и първа зона на гр.Сливен се събира такса в размер на:
1. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
На квадратен метър
а/ на ден
7,00 лв.
б/ на месец
70,00 лв.
2. ( Отменена с Решение № 424/30.01.2009г.)
3. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с лек автомобил
на ден
35,00 лв.
4. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с товарен автомобил или ремарке
на ден
50,00 лв.
5. (Нова) Реш.№ 94/14.02.2008 г.; отм. с Реш.№
133/27.03.2008 г.) ( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г. и
отменена с Решение № 424/30.01.2009г.))
/5/ (Изм. с Реш. № № 755/ 24.11.2005 г.и 1243/25.01.2007 г.
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) ( Изм. и доп. с Реш.№ №
133/27.03.2008 г. и № 424/30.01.2009г.)
За ползване на пазари с цел търговия с нехранителни стоки във
втора зона на гр.Сливен и гр.Кермен и пазарите по главен път Пловдив –
Бургас
1. На квадратен метър
а/ на ден
5,50 лв.
б/(Изм. с Реш.№№ 368/23.12.2004 г. 755/ 24.11.2005 г.
1243/ 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) (
Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.)
14,00 лв.
на месец
2.( Отменена с Решение № 424/30.01.2009г.)
3. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с лек автомобил
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на ден
30,00 лв.
4. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с товарен автомобил или ремарке
на ден
45,00 лв.
/6/ (Изм. с Реш.№№ 1243/25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм.
с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) ( Изм. и доп. с Решения №№ 133/27.03.2008 г.
и 424/30.01.2009г.)
За ползване с цел търговия с промишлени стоки в селата на общината:
1. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
На квадратен метър
а/ на ден
3,50 лв.
б/ на месец
20,00 лв.
2. ( Отменена с Решение № 424/30.01.2009г.)
3. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с лек автомобил
на ден
25,00 лв.
4. ( Изм. с Решение № 424/30.01.2009г.)
За продажба с товарен автомобил или ремарке
на ден
40,00 лв.
Чл.21./1/( Изм. с Реш. №№ 117/29.04.2004 г.;755/24.11.2005 г.;
1243/25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.) (
Изм. и доп. с Решения № № 133/27.03.2008 г. и 424/30.01.2009г.)
За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други терени за
търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси,
столове, витрини, будки и павилиони /подвижни и преносими/ се събира
такса в размер както следва:
1.(Изм. с Реш.№№755/24.11.2005г.
; 1243/25.01.2007г. и
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп.с Реш.№№
133/27.03.2008 г.и 424/30.01.2009г.)
За сергийна улична търговия /колички, витрини/
а/ за централна и първа зона на гр.Сливен
на ден за кв.м.
4,00 лв.
на месец за кв.м.
50,00 лв.
б/ за втора зона на гр.Сливен
на ден за кв.м.
3,00 лв.
на месец за кв.м.
40,00 лв.
в/ за гр.Кермен и селата на общината
на ден за кв.м.
2,00 лв.
на месец за кв.м.
30,00 лв.
2.(Изменя и допълва с Реш.№№755/24.11.2005 г. и 424/30.01.2009г.)
Разполагане на маси и столове пред заведенията за обществено хранене за
консумация на място:
а/ за централна зона на гр. Сливен
13

на ден за кв.м. (Изм. с Реш. № 845/24.04.2003 г.
и Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
1,00 лв.
на месец за кв.м. (Изм. с Реш. № 889/ 29.05.2003 г. и
Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
7,50 лв.
б/за първа зона на гр. Сливен
на ден на кв.м. (Изм. с Реш. № 845/
24.04.2003
г.
Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
0,80 лв.
на месец кв.м.(Изм. Реш. № 889/29.052003 г. и
Реш.№ 755/24.11.2005 г.)
6,50 лв.
в/ за втора зона на гр. Сливен
на ден кв.м.
( Изм. с Реш.№ 117/29.04.2004 г.
и Реш.755/24.11.2005 г.)
0,70 лв.
на месец кв.м. (Изм. с Реш. № 117
от 29.04.2004г.)
5,50 лв.
г/ за гр. Кермен и в селата на общината
на ден на кв.м. (Изм. с Реш. № 117
от 29.04.2004 г.)
0,35лв.
на месец кв.м.(Изм. с Реш. № 117
от 29.04.2004 г.)
4,00лв.
Таксите за заета площ за обектите по т.2 се заплащат за периода от 01
април до 31 октомври/ летен период/, освен ако не се ползват
целогодишно.
3.(Нова)(Реш. №766/17.12.2009г.) За продажба на открито на книги,
вестници и списания, лотарийни билети и билети за други разрешени игри:
а/за централна и първа зона на гр. Сливен
на ден за кв.м.
- 1,50лв.
на месец за кв.м.
- 50,00лв.
б/ за всички останали зони
на ден за кв.м.
- 1,00лв.
на месец за кв.м.
- 21,00лв.
/2/.(Изм. с Реш.№№755/24.11.2005 г.; 1243/25.01.2007 г. и
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№ 133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Реш.№ №
133/27.03.2008 г. 424/30.01.2009г.)
За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори,
празници за продажба на стоки:
а/ в централна и първа зона на гр. Сливен(Изм. с Реш.
№№ 117/29.04.2004 г.; 755/24.11.2005 г.; 1243/25.01.2007г. и 94/14.02.2008
г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решения № №
133/27.03.2008 г. и 424/30.01.2009г.)
на ден за кв.м.
4,00 лв.
б/ във втора зона на гр. Сливен
(Изм. с Реш. №№ 117/29.04.2004 г.; 755/24.11.2005 г.;
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1243/25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)(
Изм. и доп. с Решения № № 133/27.03.2008 г. и 424/30.01.2009г.)
на ден за кв.м.
3,50 лв.
в/ в гр. Кермен и в селата на общината
(Изм. с Реш.№№ 117/29.04.2004г. и 1243/25.01.2007 г. и
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Реш. № №
133/27.03.2008 г. . и 424/30.01.2009г.)
на ден за кв.м.
3,00 лв.
/3/ ( Изм.с Реш.№ № 755/24.11.2005 г. ; 1243/25.01.2007 г. И
94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение №
133/27.03.2008 г.)
За ползване на места, върху които са организирани циркове,
панорами, стрелбища, моторни люлки и др.
а/ в централна и първа зона гр. Сливен
(Изм. с Реш. № № 117/29.04.2004 г.; 755/24.11.2005 г
1243/25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм.
и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.)
на ден за кв.м.
1,00 лв.
б/ във втора зона на гр. Сливен
(Изм. с Реш. № № 117/29.04.2004 г.; 755/24.11.2005 г.;
1243/25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм.
и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.)
на ден за кв.м.
0,90 лв.
в/ в гр. Кермен и в селата на общината
(Изм. с Реш. №№ 117/29.04.2004 г.; 1243/25.01.2007 г. и94/14.02.2008 г.
отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение №133/27.03.2008
г.)
на ден на кв.м.
0,60 лв.
/4/За ползване на тротоари, площади, улични платна и
др.общински терени за разполагане на строителни материали, се събира
такса на квадратен метър за месец или част от месеца
1. В централна и първа зона на гр.Сливен
(Изм. с Реш. № 117/29.04.2004 г.)
1,50 лв.
2. Във втора зона на гр.Сливен
(Изм. с Реш. № 117/29.04.2004 г.)
1,30 лв.
3. В гр.Кермен и в селата на общината
(Изм. с Реш. № 117/29.04.2004 г.)
0,90 лв.
Чл.22. (Отм. с Реш. № 766/17.12.2009г.).
РАЗДЕЛ ІІІ
Такси за детски ясли, детски градини, детски кухни, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги
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Чл.23./1/(Изм. с Реш. №№ 1243/ 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г. отм. с
Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решения№ № 133/27.03.2008 г.
424/30.01.2009г . и изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)
За ползване на детски ясли и детски градини родителите или
настойниците дължат месечни такси, както следва:
1. За седмични детски градини
35,00 лв.
2. За целодневни детски градини
35,00 лв.
3. (Изм. Реш. № 1096/22.12.2010г.) За полудневни детски
градини
6,00 лв
4.(Доп. с Реш.№ 605/30.06.2005г. и изм. с Реш.№ 1311 от
22.03.2007 г., и отменена с Решение № 424/30.01.2009г.)(Нова) (Реш. №
1096/22.12.2010 год.) За детски ясли
35,00 лв.
5.(Нова) (Реш.№102/14.02.2008 г.) (Отм.
Реш.№1096/22.12.2010год.)
/2/ (Отменена с Реш.№ 880 от 29.05.2003 г.)
/3/ (Изм. с Реш. №№ 1243 / 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г.
отм. с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Реш. № № 133/27.03.2008 г.
)
(Отм. с Реш. №1096/22.12.2010 год.)
/4/ ( Изменена с Решение № 424/30.01.2009г.)
Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. Деца с един родител;
2. Деца с родители – редовни студенти;
3.(Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г. ., и отменена с
Решение № 424/30.01.2009г.)
4.(Нова)Решение №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133
от 27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.) (Изм. с
Реш.1096/22.12.2010 год.) Деца на разведени родители, на които
родителят – настойник е на месечно социално подпомагане , съгласно
Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.
5.(Нова)Решение №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г., и отменена с
Решение № 424/30.01.2009г.)
/5/(Изм. и доп. с Реш. №№ 1243/ 25.01.2007 г. 1283/22.02.2007 г.;
и №94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133/ 27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с
Решения № № 133/27.03.2008 г., и 424/30.01.2009г.)
1.Когато две или повече от две деца от едно семейство са
приети едновременно в едно или в различни детски заведения в
общината, таксата е както следва:
 За първо дете – 35 ,00 лв.;
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 За второ дете – 20,00 лв.;
 За трето и всяко следващо – 10,00 лв.
2. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)За две или повече от две
деца от едно социално слабо семейство, получаващо месечна помощ по
смисъла на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото
прилагане, посещаващи едновременно едно или различни детски заведения
в общината, таксата е както следва:
 За първо дете – 20,00 лв.;
 За второ дете – 10,00 лв.;
 За трето и всяко следващо – 5,00 лв.
/6/ (Отменена с Решение № 1243/ 25.01.2007 г.)
/7/( Изменена с Решение № 424/30.01.2009 г.; Доп. с Реш.
№720/30.05.2013 год.)
Не се заплаща такса за:
1. (Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014 год., в сила от
01.10.2013 год.) Децата, на които един от родителите е със 70% и повече
процента намалена работоспособност, децата на неизвестни родители,
децата без родители, децата на които един от родителите е загинал при
производствена авария, природно бедствие или при изпълнение на
служебния си дълг.
2. (Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Децата с тежки
хронични белодробни заболявания и специални образователни
потребности, обучавани и възпитавани в специализирани детски градини
по Наредба № 1 от 2009 г. на МОН.
3.(Нова)Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133
от
27.03.2008 г.)( Изменена и допълнена с Решения № № 133/27.03.2008 г. и
424/30.01.2009г.) ( Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Деца с увреждания,
за които има решение на ТЕЛК за намалена възможност за социална
адаптация с повече от 50 %.
4.(Нова)Решение № 94/14.02.2008г;.отм. с. Реш.№133 от
27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.) За деца сираци
и с месечен доход една минимална работна заплата на семейство.
5. (Нова) (Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Деца
посещаващи полудневна детска градина за осъществяване на задължителна
предучилищна подготовка по смисъла на Закона за народната просвета.
6. (Нова) (Реш. № 720/30.05.2013 год.) Деца – тризнаци.
/8/ (Изм. с Реш.№ 880 от 29.05.2003 г.) При отсъствие на
децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при
условия, че родителите предварително са уведомили директора на
детското заведение.
/9/(Допълнена
с Решение №
424/30.01.2009 г.)За ползване на намаленията по ал. 4 и ал. 5, и
освобождаването по ал.7, родителите или настойниците подават
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декларация до директора на заведението, придружена с документи,
доказващи преференцията.
При неподаванне на декларация същите не могат да ползват
намаленията.
/10/ Заплащането на намаления размер на таксата или
освобождаването от такса започва от началото на следващия месец,
следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл.24.(Нов)(Реш. № 368/23.12.2004 г. изм. с Реш. № 94/14.02.2008г.;отм.
с Реш.№133/27.03.2008 г.)( Изм. и доп. с Решения №№ 133/27.03.2008 г.
и 424/30.01.2009г.; (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) За ползване на
млечни кухни родителите или настойниците дължат дневни такси за
храна на децата както следва:
- За деца на възраст от 4 месеца до 5 месеца –
0,60 лв.
- За деца на възраст от 5 месеца до 6 месеца –
0,85 лв.
- За деца на възраст от 6 месеца до 10 месеца –
0,90 лв.
- За деца на възраст от 10 месеца до 3 години –
1,00 лв.
Чл.25. (Изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.) Размерът на таксите за
социални услуги, финансирани от общинския бюджет /без домашен
социален патронаж/, лицата, които заплащат такси и редът за събирането
им, се определят в съответствие с Тарифата за таксите за социалните
услуги, финансирани от републиканския бюджет.
Чл.26./1/ Лица, ползващи услугите в системата на домашен социален
патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната
издръжка на едно лице, но не повече от 60% от личните си доходи.
/2/ Ветераните от войните заплащат такси в размер 30% от
получаваната от тях пенсия, но не повече от реалната издръжка на едно
лице.
/3/ Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи
за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна, хигиенни материали,
както и съответната част от общите разходи за електрическа енергия и
вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от
местни и чуждестранни физически и юридически лица.
/4/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
/5/ (Нова)(Реш. № 477/28.11.2012 год.)Бездомни лица и
семейства без доход, настанени в резервно жилище за временен подслон и
ползващи услугите на Домашен социален патронаж Сливен не заплащат
такса. Същата е за сметка на общинския бюджет.
Чл.26а.(Нов)( Реш. №246/31.05.2012 год., Изм. с Реш. №
1200/27.03.2014год.) Лицата, ползващи почасови услуги за дейности за
лична помощ, в т.ч. дейности с медико-социална насоченост, комуналнобитови дейности и дейности за социална подкрепа и социално включване
във връзка с осигуряване на устойчивост на създаденото Звено за услуги в
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домашна среда към Домашен социален патронаж – Сливен заплащат
потребителска такса, както следва:
Подоходна група
спрямо личния
доход на лицето
До 130 лв.
130,01 до 195 лв.
195,01 до 260 лв.
260,01 до 325 лв.
325,01 до 390 лв.
Над 390 лв.

Диференцирана
ставка на
потребителската
такса за услуги
0,19 лв./ч.
0,22 лв./ч.
0,26 лв./ч.
0,31 лв./ч.
0,34 лв./ч.
1,70 лв./ч.

Чл.27.(Изм. с Реш. № 94/14.02.2008г.;отм.с Реш.№133/27.03.2008
г.)( Изм. и доп. с Решение № 133/27.03.2008 г.)
За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира
такса на ден в размер на 5.00 лв.
Чл.28.(Изм. с Реш.№ 117/29.04.2004 г. )
(1)(Предишен текст на чл.28.)(Реш.№246/31.05.2012 год.)Таксите
по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число , а
тези по чл.26 – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се
дължат./чл.92 от ЗМДТ/
(2) ( Нова)( Реш. №246/31.05.2012 год., Изм. с Реш. №
1200/27.03.2014 год.) Таксите по чл.26а се начисляват и събират от
създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален
патронаж, до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се
дължат.

РАЗДЕЛ ІV
Туристическа такса
(Отм. с Реш. № 1136/24.01.2011год.)
Чл.29./1/(Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) (Отм. с Реш. №
1136/24.01.2011год.)
Чл.29.а( нов)(Реш.№ 368/23.12.2004 г. (Изм. с Реш. №
766/17.12.2009г.) (Отм. с Реш. № 1136/24.01.2011год.)
Чл.29. б(нов)(Реш. № 368/ 23.12.2004 г.) (Отм. с Реш. №
1136/24.01.2011год.)
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РАЗДЕЛ V
Такси за добив на кариерни материали
(Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
Чл.30. (Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
Чл.31. (Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
Чл. 32. (Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
Чл.33. (Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
Чл.34. (Отменен с Решение № 424/30.01.2009г.)
РАЗДЕЛ VІ
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 селищно 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 Българският
Червен кръст.
Чл.38.(Изм. и доп. с Реш.№№1243/25.01.2007г. и Реш. № 94/14.02.2008г.;
отм. с. Реш.№133/27.03.2008 г.) (Изм. и доп. с Решения №№
133/27.03.2008 г. и 424/ 30.01.2009 г. ) (Реш.133/27.03.2008г. отм. в
частта му за чл.38 и чл.55 с Реш. № 5966/10.05.2010г. на ВАС) ( Изм. с
Реш. № 952/12.08.2010 год. ) Размерът на таксите за технически услуги се
определя както следва:
9,00 лв.
1. За издаване на скица за недвижим имот – за 1кв.дм.
За скица по-голяма от 1кв.дм. – 10,00 лв. за всеки кв.дм.
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на
застрояване – за 1 кв. дм.
13,00 лв.
За скица по-голяма от 1 кв.дм. – 10,00 лв. за всеки кв.дм.
3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6
месеца
3,50 лв.
4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство
7,50 лв.
5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях
1,20 лв. за 1 страница
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6. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения
за търговия – маси, павилиони, кабини и други –
75,00 лв.
7. За издаване на разрешение за строеж/ в това число ремонт и
преустройство/ на сгради и помещения и подземни проводи и съоръжения
:
а/ на обекти VI категория
110, 00 лв.
б/ (Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. ) на обекти V категория
за жилищни и смесени сгради:
- до 200 кв.м. РЗП
150лв
- от 200 до 400кв.м. РЗП
200 лв
- над 400кв.м.РЗП
300 лв
в/ (Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. )за нежилищни обекти:
- до 100 кв.м. РЗП
300 лв
- от 100 до 200кв.м. РЗП
500 лв
- над 200кв.м.РЗП
700 лв
г/ за сградни отклонения на инж.мрежа към тях
35,00 лв.
д/ (Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. )на обекти IV категория
за жилищни и смесени сгради
800,00лв
- за нежилищни обекти
1250,00лв
- за сградни отклонения на инж.мрежа към тях
55,00 лв.
е/(Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. ) на обекти III категория
2000,00 лв
- за сградни отклонения на инж.мрежа към тях
190,00 лв.
ж/(Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. ) на обекти II категория
5000,00 лв.
- за сградни отклонения на инж.мрежа към тях
190,00 лв.
з/(Изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012 год. ) на обекти I категория
6000,00 лв
- за сградни отклонения на инж.мрежа към тях
190,00 лв.
и/ Разрешение за монтаж на инсталации, извън тези по чл.147, ал.1,
т.2 от ЗУТ –
75,00 лв.
й/ Поправка за разрешение за строеж – 5% от дължимата такса за
издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти.
Чл.39. (Изм. с Реш. № 368/23.12.2004 г.; Изм. и доп. с Реш.
№525/14.12.2012 год.) /1/ Срокът за извършване на технически услуги е 5
/пет/ работни дни, ако не е определен в друг нормативен акт. Денят на
постъпване на искането не се брои.
/2/ (Отм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
/3/ за извършване на експресна услуга – до 24 часа – таксата се
заплаща с 50% .
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РАЗДЕЛ VІІ
Такси за административни услуги
Чл.40.( Изменя и се допълва с Решения №№ 117/ 29.04.2004 г. ;
1243/25.01.2007 г. и 424/30.01.2009 г. )( Отм. с Решение № 424/30.01.2009
г.)
1. издаване на удостоверение за наследници –
3,00 лв.
2. издаване на удостоверение за идентичност на имената на
едно лице –
3,00 лв.
3. издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане
или акт за смърт –
3,00 лв.
4. издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от
акт за смърт 3,00 лв.
5. издаване на удостоверение за семейно положение – 3,00 лв.
6. издаване на удостоверение за родствени връзки – 3,00 лв.
7.адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за
постоянен или настоящ адрес –
3,00
лв.
8.( Отменена с Решение № 424/30.01.2009 г.)
9.( Отменена с Решение № 424/30.01.2009 г.)
10.легализация(заверка) на документи по гражданско
състояние за чужбина –
4,00 лв.
11. за всички други видове удостоверения по искане на
граждани
2,20 лв.
12. за преписи от документи –
2,00 лв.
13.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ;Изменена с
Решение № 424/30.01.2009 г.)
Издаване на удостоверение за вписване в картотечния
регистър на населението на чужденец с постоянно пребиваване или
бежанец, или на лице без гражданство
3,00 лв.
14.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
За издаване на удостоверение за извършена промяна в личен
регистрационен картон
3,00 лв.
15.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
За издаване на решение за възстановяване /промяна на име по реда
на чл.19 /а/ от ЗГР
10,00 лв.
16.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ; Изменена с Решение №
424/30.01.2009 г.)
Признаване и изпълнение на решения и актове на чуждестранни
съдилища и други органи
30,00 лв.
17.(Нова – на основание чл.115 от ЗМД; Изменена с Решение №
424/30.01.2009 г.)
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Издаване удостоверение за данъчна оценка – 0.08 промила върху
данъчната оценка, но не по-малко от 5,00 лева.
18.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
Издаване удостоверение за наличие или липса на задължение 3,00
лв.
19.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
Издаване удостоверение за платен данък върху наследствата 2,00
лв.
20.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ, Изм. с Реш. №
766/17.12.2009г.)
Издаване на удостоверение за дължими данъци и лихви от
наследодател
2,00 лв.
21.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
Издаване на удостоверение за декларирани данни
3,00 лв.
22.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ)
Издаване на удостоверение за МПС
2,00 лв.
23.(Нова – на основание чл.115 от ЗМДТ) (Изм. с Реш. №
766/17.12.2009г.)За заверка на документи
2,00 лв.
24. (Нова) ( Реш. № 1096/22.12.2010 год.)Удостоверение за
липса/наличие на реституционни; претенции за даден имот
5,00 лв.
25. (Нова) ( Реш. № 1096/22.12.2010 год. Изм. с Реш. №
487/16.12.2016 год. ) Удостоверение, че даден имот е/не е частна или
общинска собственост
5,00 лв. за всеки имот
Чл.41. По производства за настаняване под наем, продажби, замени
или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в
размер на
5,00 лв.
Чл.42. (Изм. с Реш.№ 368/23.12.2004 г) /1/За издаване на
свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща
такса в размер на
5,00 лв.
/2/ (Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/3/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/4/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/5/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/6/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/7/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/8/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/9/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/10/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/11/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)
/12/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 )
/13/(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 )
/14/ /(Отменена с Реш.№ 368/23.12.2004 )
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Чл.43.(Нов)( Реш.№ 368/23.12.2004 г. Изменен с
Решение № 424/30.01.2009 г.);( Отм. с Реш. № 766/17.12.2009г)
Чл.44.(Изм. с Реш.№ 368/23.12.2004 г.)(Отменен с Решение №
424/30.01.2009 г.)
Чл. 44 а.(Нов )( Решение № 424/30.01.2009 г., изм. и доп. с Реш.
№525/14.12.2012 год. )/1/(Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)Срокът за
извършване на административните услуги е 7/седем/ работни дни. Срокът
започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането,
комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата
услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на
последния ден от срока.
/2/ /(Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) Когато искането не е
комплектувано със съответните документи, срокът по ал.1 започва да тече
от датата на отстраняване на непълнотите и нередовностите.
/3/(Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) извършване на експресна
услуга до 24 часа - таксата се заплаща със 100 % увеличение.”
РАЗДЕЛ VІІІ
Такси за гробни места
Чл.45.(Изм. с Решения №№ 786/ 22.12.2005 г. 424/30.01.2009 г.)
/1/ За ползване на гробни места над 8 години се заплащат
еднократно такси, както следва:
1.(Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) до 15 години – 60,00 лв.;
2.за вечни времена – 200,00 лв.;
3. за ползване на семейни гробни места – 600,00 лв.
4. за придадени по регулация маломерни гробни места –
съответната част от таксата, определена за гробното място.
/2/ За урнов гроб или ниша на колумбарна стена се заплащат таксите
по ал.1 т.1 и 2, намалени с 50 %.
Чл.46.(Изм. с Реш. № 368/ 23.12.2004 г).; (Отм. с Реш.
№766/17.12.2009г.).
РАЗДЕЛ ІХ
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
Чл.47.(Нов)(Решение № 755/ 24.11.2005 г.);(Отменен)( Заповед №
РД 11.16-01/ 06.01.2006 г. на Областния управител на Сливенска
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област); (Допълнен )(Решение № 820/ 26.01.2006 г.“ Влиза в сила от
01.01.2007г.”)( Изменен с Решение № 424/30.01.2009 г.)
(1) За притежаване на куче собственикът заплаща
Годишна такса в размер на
20,00 лв.
(2)( Измeнена с Решение №424/30.01.2009 г. Доп. с Реш. №
864/17.10.2017 год.)Освобождават се от такса собствениците на кучета:
 по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
 по чл.39 от Закона за защита на животните – за куче с
поставен микрочип за първата година от неговото
регистриране.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче
собственикът подава декларация в общината по постоянния му
адрес/седалище.
(4)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 й размер за всеки
месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(5)Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
(6)(Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Партида на декларирано
куче се закрива след подаване в Община Сливен на заявление от
собственика на кучето. Такса за притежаване на куче не се дължи от
месеца, следващ месеца през който е подадено заявлението.
РАЗДЕЛ Х
ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН
(Нов)(Решение № 444/31.03.2005 г.)
(Отпада)(Решение № 755 от 24.11.2005 г.)
(Нов)( Реш. №10/23.12.2011год.)
Чл.47а. (Нов)(Реш. № 10/23.12.2011 год.) При промяна на
предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за
неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 от
Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса, определена с
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на
земеделските земи в община Сливен/Приложение №1/.
Чл.47б. (Нов) Реш. №382/27.09.2012 год. изм. и доп. с Реш. №
569/23.02.2017 год.) За издаване на разрешителни за водовземане от и за
ползване на води, включително язовири и микроязовири и минерални води
– публична общинска собственост, както и находища на минерални води –
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изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно
за управление и ползване от общината, както и за правото за ползване на
водите, се заплащат такси в размери, определени съответно в раздел II от
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.) и глава II
и III от ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и
за замърсяване (приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., в сила от 01.01.2017
г.)
ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА,
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.48. (Изм. с Реш. № 766/17.12.2009г.) За всички услуги и права,
предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се
определя цена с тази Наредба.
Чл.49. (Отм. с Реш. № 766/17.12.2009г.)
Чл.50. /1/ Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновена
2. бърза
3. експресна
/2/ Сроковете за извършване услугите са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни
2. бърза – в рамките на 3 работни дни
3. експресна – в рамките на един работен ден.
/3/(Изм. с Реш. № 368/23.12.2004 г.) Сроковете за извършване
на услугите започват да текат от деня следващ подаването на
необходимите документи по чл.52 и заплащане на цената на съответния
вид услуга.
/4/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по
съответната сметка.
/5/ Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната
– със 100%
Чл.51. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга
или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на
кмета на общината.
Чл.52. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя
със заповед на кмета на общината.

26

Чл.53. (Изм. с Реш. № 368/23.12.2004 г.)При неспазване на сроковете
по чл.50 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.54. При предсрочно прекратяване на предоставеното право,
общината възстановява част от платената цена, пропорционално на
периода, през който правото не се ползва.
Чл.55.(Изменен с Решения №№ 117/ 29.04.2004 г. ; 368/23.12.2004
г.; 436/24.02.2005 г.; 444/31.03.2005 г. ; 755/ 24.11.2005 г.; 820/ 26.012006 г.;
1023/29.06.2006 г.; 1243/ 25.01.2007 г. и 94/14.02.2008 г., отм. с Реш.№
133/27.03.2008 г. )(Изменен и допълнен с Решения№ № 133/27.03.2008 г.и
424/30.01.2009 г. ) (Реш.133/27.03.2008г. отм. в частта му на чл.38 и
чл.55 с Реш. № 5966/10.05.2010г. на ВАС) (Изм. с Реш. №
952/12.08.2010год. )
Общинският съвет определя следните услуги и цени с ДДС за тях:
/1/ Цени на услуги извършвани от общинската администрация:
1.(Изм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.) Издаване на
а) препис – извлечение от решение, протоколи, заповеди,
документи за собственост и други
1,20 лв. за
1 страница;
б) заверен препис-извлечение от документите по буква «а» 1,50 лв.
за 1
страница
2. Издаване на удостоверения за изплатен приватизационен
обект
8,25 лв.
3. Молба с декларация за закупуване на жилище
8,25 лв.
4. Документ за картотекиране и завеждане на преписка
6,00 лв.
5. Документ за картотекиране по чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗУЖВТМЖ 6,00
лв.
6. Издаване на удостоверения за обстоятелства по дела водени от
общината
3,00 лв.
7. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Удостоверение за адрес
10,00 лв.
8. Предоставяне на цифров модел за обхвата на проекта 25,00 лв.
9. Разрешение за направление на строителните отпадъци и излишни
земни маси до съответното депо или инсталация за обезвреждане
10,00 лв.
10. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Разрешаване изработване на
проект за ПУП, проект за изменение на ПУП или комплексен проект за
инвестиционна инициатива – 20,00 лв.
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11. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Разглеждане на проекти за
устройствени планове или изменения на устройствени планове от
ОбЕСУТ:
а/ до 3 имота
35,00 лв.
б/ над 3 имота
50,00 лв.
в/ за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд 100,00 лв.
г/ за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
100,00 лв.
д/ по взаимно съгласие
25,00 лв.
12. Удостоверение за описание на имот
25,00 лв.
13. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год. Удостоверение за идентичност
на имот
15,00 лв.
14. Данни за трасиране на имотни граници:
а/ при наличие на трас. план / за имот/
13,20 лв.
б/ без наличие на трас. план/за имот/
20,90 лв.
15. Издаване на справка за оценка по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за
показатели на земеделска земя
6,00 лв.
16. Регистриране на технически паспорт за строежи
33,00 лв.
17. (Отм. с Реш. № 179/28.04.2016 год.)
18. За издаване за виза за проектиране върху предоставяна от
възложителя скица
10,00 лв.
19. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за
съответствие от ЕСУТ/ в т.ч. и проекти за узаконяване:
а/ за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП
/не по-малко от 150.00лв./
2,00лв.кв.м.
б/ за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл.
пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 200.00лв/ 2,50 лв.
кв.м.
в/ за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП
/не по-малко от 150,00 лв./
3,00 лв.кв.м.
За широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и
складове /над 500 квм. РЗП/ на база РЗП
0,50 лв. кв.м.
г/ за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от
75.00лв./ - 50% от стойността по т. „а” ; т. „б” и т. „ в”;
д/ за одобряване на технически или работен проект, който е част от
Комплексен инвестиционен проект – на база РЗП /не по-малко от
300,00лв./ - 130% от стойността по т. „а”, т. „б” и т. „ в”;
е/ за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил
правно действие – на база РЗП /не по-малко от 50,00лв./ - 30% от
стойността по т. „а”, т. „б” и т. „в”;
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ж/ за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане – на
база РЗП /не по-малко от 75,00лв./ - 50% от стойността по т. „а”, т. „б” и т.
„в”;
з/ за топлопреносни мрежи, за външни „В и К” мрежи, за ЕЛ,
телефонни кабелни линии и кабелни телевизии /не по-малко от 100,00 лв./
1,00лв.л.м.
и/ Вътрешни инсталации невключени в основния инвестиционен
проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50,00 лв./ - 10,00 лв. за
100 кв.м. РЗП.
20. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за
съответствие от лицензирана фирма консултант /в т.ч. и проекти за
узаконяване/:
а/ за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не
по-малко от 150,00лв./ - 1,50 лв. кв.м.
б/ за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл.
пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 175,00лв./ - 2,00
лв.кв.м.
в/ за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП
/не по-малко от 150,00лв./ - 2,00 лв.кв.м.
За широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и
складове /над 500 кв.м. РЗП / на база РЗП – 0,50 лв.кв.м.
г/ за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от
75,00лв/ -. 50% от стойността по т. „а”; т. „б” и т. „в”.
д/
за одобряване на технически или работен проект, който е част
от Комплексен инвестиционен проект – на база РЗП /не по-малко от
300,00лв./ - 130% от стойността по т. „а”, т. „б” и т. „в”;
е/ за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил
правно действие – на база РЗП /не по-малко от 50,00лв./ - 30% стойността
по т. „а”, т. „б” и т. „в”;
ж/
за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане –
на база РЗП /не по-малко от 75,00лв./ - 50% от стойността по т. „а”, т. „б”
и т. „в”;
з/ за топлопреносни мрежи, за външни „В и К” мрежи, за ЕЛ,
телефонни кабелни линии и кабелни телевизии /не по-малко от 100,00лв./ 0,75 лв.л.м.
и/ Вътрешни инсталации невключени в основния инвестиционен
проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50,00 лв./ - 5,00 лв. за 100
кв.м. РЗП.
21. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Разглеждане/съгласуване/ на
комуникационно-транспортни проекти и проекти за благоустрояване:
а/ за комуникационно-транспортни проекти
250,00 лв.
б/ за проекти за благоустрояване
75,00 лв.
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22. Одобряване и съгласуване на екзекутивна документация от
ЕСУТ, както и проекти за промяна на инвестиционните намерения по
време на строителството /в частта на промяната/ и проекти за промяна на
инвестиционните намерения по време на строителството /в частта на
промяната/ внесени с оценка за съответствие от лицензирана фирма –
консултант :
а/ за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не
по-малко от 50,00лв./ - 0,50 лв. кв.м.
б/ за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл.
пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 75,00лв./ - 0,75
лв.кв.м.
в/ за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП
/не по-малко от 50,00лв./ 0,50 лв.кв.м.
За широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и
складове /над 500 кв.м. РЗП / на база РЗП – 0,25 лв.кв.м.
г/ за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от
50,00 лв./ - 50% от стойността по т. „а” ; т. „б” и т. „в”.
д/ за одобряване на технически или работен проект, който е част от
Комплексен инвестиционен проект – на база РЗП /не по-малко от 100,00
лв./ - 130% от стойността по т. „а”; т. „б” и т. „в”;
е/ за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил
правно действие – на база РЗП /не по-малко от 35,00лв./ 30% от стойността
по т. „а”, т. „б” и т. „в”;
ж/ за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане – на
база РЗП /не по-малко от 50,00лв./ 50% от стойността по т. „а”, т. „б” и т.
„в”;
з/ за топлопреносни мрежи, за външни „В и К” мрежи, за ЕЛ,
телефонни линии и кабелни телевизии /не по-малко от 50,00лв./ - 0,25
лв.л.м.
23. За издаване на Акт за узаконяване на строеж – 300 % от
дължимата такса по чл. 38, т. 7 за издаване на разрешение на строеж за
съответната категория обекти.
24. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация:
а/ за обекти IV категория
250,00 лв.
б/ за обекти IV и V категория – преустройство със смяна на
предназначението , не по –големи от 50 кв.м.
50,00лв.
в/ за обекти V категория
150,00лв.
г/ За жилищни сгради IV и V категория с височина до 10 м. и РЗП
над 1000 кв.м.
300,00 лв.
25. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Издаване на удостоверения на
търпимост на сгради в поземлен имот
20,00 лв.
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26. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Издаване на удостоверения по
чл.54а, ал.3 от ЗКИР и §8, т.3 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.
на МРРБ
20,00 лв.
27. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Осъществяване на контрол по
време на строителството:
а/ Осъществяване на контрол при откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво на строежа
15,00 лв.
б/ Проверка за установяване съответствието на строеж с издадените
строителни книжа
15,00 лв.
28. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Временно ползване на
тротоари, свободни общински площи, както и части от улични платна, във
връзка със строителството:
а/ Първа зона гр.Сливен
1,50 лв. на кв.м за месец
б/ Втора и трета зони на гр.Сливен
1,30 лв. на кв.м за месец
в/ Четвърта и пета зони на гр.Сливен, селищните образувания,
гр.Кермен и селата в общината
0,90 лв. на кв.м за месец
29. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ:
а/ за типов проект
- 50,00 лв.
б/ за индивидуален проект
- 200,00 лв.
в/ фирмени надписи, информационно-указателни табели – 30,00 лв.
г/ рекламни материали с временен характер и разположени към
елементите на градското обзавеждане – 8,00 лв.
д/ реклама върху или чрез превозни средства
– 250,00 лв.
30. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Констативен протокол за
степен на завършеност на строеж:
а/ За обекти І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
70,00 лв.
б/ За обекти ІV-та категория
50,00 лв.
в/ За обекти V-та категория
30,00 лв.
г/ За обекти VІ-та категория
20,00 лв.
31. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)За регистриране въвеждането
на строеж в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация на строеж от ІV категория / чл.8, ал.2, т.6 и ал.4 от Наредба
№1/30.07.2003 г. на МРРБ / - градини и озелени площи до 1 хектар, в т. ч.:
атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми,
защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг – гаражи,
гаражи и открити паркинги разположени в самостоятелни УПИ с
капацитет от 50 до 100 паркоместа
за
обект 30,00 лв.
32. Даване на съгласие за право на преминаване на отклонение от
общи мрежи и съоръжения през общински поземлени имоти
25,50
лв.
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33. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Издаване на удостоверение за
семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в
Република България.
30,00 лв.
34. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Издаване на удостоверение за
сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
30,00лв.
35. Типови бланки за обслужване по гражданско състояние
0,40 лв.
36.(Реш. 1202/07.04.2011год.) Заверено копие от актове по
гражданско състояние и лични регистрационни картони
3,00 лв.
37. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско
състояние за минали години
3,00лв.
на всеки пет години
38. Извличане на електронен носител /на клиента/ на таблици и
справки от ЛБД “Население” - за всеки един критерий.
8,25 лв.
39. Разпечатване на извлечени таблици и справки по т. 37 /за всеки
ред/
0,07 лв.
40. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Установяване на наличие на
българско гражданство
15,00 лв.
41. Припознаване на дете след съставяне на акта за раждане
5,00
лв.
42. Маркиране на дърво за сеч при корена и челото на всяко дърво
2,50 лв.
43. (Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год. и с Реш. № 487/16.12.2016
год.)
За ползванията от самозалесени земеделски земи общинска
собственост и на дървесна растителност в урбанизираните територии на
Общината се определят цени и услуги на 1куб.м. добита дървесина, както
следва:
Показател
1.
Иглолистни
обли
материали
а/едър
- Іа клас на сортимента
- І клас на сортимента
- ІІ клас на сортимента
б/среден
- ІІІ клас на сортимента
- ІV и V клас на сортимента
в/ дребен

Мярка

Такса на корен
/лв./

дървени
куб. м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.

75
50
40
25
15
8
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Показател

2. Широколистни
обли дървени
материали:
а/ едър
Іа кл. на
сортимента
І кл. на
сортимента
ІІ кл.на
сортимента
б/ среден
ІІІ кл. на
сортимента
ІV и V клас на
сортимента
в/ дребен

Мярка

Такса на корен /лв./
бук, дъб, габър
цер,
орех,
и др. твърди
акация, липа, явор, ясен,
широколистни бреза и меки
бряст и
широколистни горскоплодни

Куб.м.
Куб.м.

75

40

130

Куб.м.

50

35

85

Куб.м.

40

30

Куб.м.
Куб.м.

20

20

20

куб.м.

12

12

12

Куб.м.

8

8

8

Показател
3. Дърва за горене и вършина:
а/Дърва от иглолистни дървесни
видове
б/дърва от широколистни меки
дървесни видове
в/ дърва от широколистни твърди
дървесни видове
г/ вършина

Мярка

60

Такса на
корен

Пространствен куб.м.

4

Пространствен куб.м.

4

Пространствен куб.м.
Пространствен куб.м.

10
1

44. Издаване на позволително, разрешителни, удостоверения и
свидетелства, за един брой
1,25 лв.
45. Маркиране дървесина в лежащо състояние:
а/ дребна – куб.м.
0,40 лв.;
б/ средна – куб.м.
0,50 лв.;
в/ едра – куб.м.
0,60 лв.;
г/ дърва на пространствен кубичен метър
0,50 лв.
46. Регистрация на пунктове за изкупуване на плодове
55,00 лв.
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47. За извършване на таксиметров превоз на пътници с лек
автомобил се издава:
а/ разрешение
27,00 лв.
б/ два броя стикери с холограмна защита
27.00лв.
в/ дубликат на разрешение по б. „а”
15,00 лв.
48.(Отм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
49. Издаване на разрешително за движение на извън габаритни и
тежки пътни превозни средства /съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. на
МРРБ
27,00 лв.
50.(Отм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) Съгласуване на разписание
за специализиран превоз /съгласно Наредба № 33 / 03.11.1999 г. на МТ/
30,00 лв.
51. Измерване на пробег по маршрутно разписание
30,00лв.
52. Заверка на анкетна карта за земеделски производители 11,00 лв.
53. Заверка на молба-декларация за доказване на собственост 25,00
лв.
54. Издаване на удостоверение за базисна оценка на имот 25,00 лв.
55. (Реш. № 1551/16.12.2014 год.) При разпореждане с имоти
общинска собственост, физическите и юридическите лица, заплащат на
общината такса в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка,
съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:
а/ на имота, предмет на продажбата, съответно на ограниченото
вещно право, което се учредява;
б/ на имота с по–висока данъчна оценка при замяна;
в/ на реалния дял с по– висока данъчна оценка при делба;
г/ в случаите на безвъзмездни сделки.
56. Справка/сведение за имущество на физически и юридически лица
– 2,00лв.
57. Радостни обреди и услуги:
а/ .(Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) Ритуал по сключване на
граждански брак в обредна зала - 70,00 лв.
б/ Тържествен ритуал по сключване на граждански брак в обредна
зала 120,00 лв.
в/ Изнесен ритуал по сключване на граждански брак
160, 00
лв.
г/ Ритуал за честване на златна/сребърна сватба
50,00
лв.
д/(Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Сключване на граждански
брак през
делничен ден (без ритуал)
– 20,00 лв.
58. Погребение извършвано в стар гроб
90,00 лв.
59. Зидане на гроб с материали на клиента
50,00 лв.
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60. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011год.) Подготовка на погребение в
гроб- бетонна камера
150,00 лв.
61. (Изм. с Реш. №10/23.12.2011 год.)Извършване на строителномонтажни работи /монтаж на паметници и други/
15,00 лв.
62. ( Отм. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.)
63. Копие на акт на Общинския съвет – наредба, правилник и други:
а/ на книжен носител
0,12 лв. за 1 страница
б/ на дискета
1,20 лв.за 1 бр.
64. (Отм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
65. Ползване на зала:
а/ (Изм. с Реш. №562/30.01.2013 год.) Заседателна зала на
Общинския съвет – за 1 час
40,00 лв.
б/ Зала на Общински екологичен център „Дом на водата”
за 1 час
20,00 лв.
в/ малка зала на Община Сливен № 230 – за 1 час
25,00 лв.;
г/ Общински пресцентър за 1 час
20,00 лв.
д/(Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Използване на зала „Сливен“:
А) концертна зала /с включено озвучаване и художествено осветление/:
В периода 01.11. – 30.03.:
250 лв. + 50 лв. на час за електроенергия или:
За мероприятие с продължителност 1 час – 300 лв., за мероприятие с
продължителност 8 часа – 650 лв.
В периода 01.04. – 31.10.:
140 лв. + 50 лв. на час за електроенергия или:
За мероприятие с продължителност 1 час – 190 лв., за мероприятие с
продължителност 8 часа – 540 лв.
Б) Горно фоайе /без концертна зала и озвучаване/:
В периода 01.11. – 30.03. – 150 лв. на час
В периода 01.04. – 31.10. – 100 лв. на час В) Долно фоайе /без концертна
зала и озвучаване/:
В периода 01.11. – 30.03. – 150 лв. на час
В периода 01.04. – 31.10. – 100 лв. на час”
65а. (Нова - Реш. №562/30.01.2013 год.)Ползване на стол-ресторант в
сутерена на сградата на Община Сливен:
а/ Голяма зала – за 1 час
45,00 лв.
б/ Малка зала – за 1 час
10,00
лв.
в/ Кухненски блок – за 1 час
20,00 лв.
66. Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации:
а/ Мултимедиен проектор – до 4 часа
30,00 лв.
б/ за един работен ден
50,00 лв.
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в/ Екран – за 1 работен ден
10,00 лв.
г/ Преносим компютър – за един работен ден
20,00 лв.
67. Изработване на:
а/ Звукозапис:
- за 1 час
10,00 лв.
- за 1 ден
25,00 лв.
б/ Видеозапис:
- за 1 час
50,00 лв.
- над 1 час
40,00 лв. / на час/
68. Ползване на зала „Васил Левски” /зала, части от сградата и
съоръжения/:
а/ за провеждане на спортна проява /държавно първенство по вид
спорт/
10,00 лв. на
час
б/ за концерт, културни и развлекателни програми:
- за 1 час
300,00 лв.
- за 1 ден
1000,00 лв.
в/ зала за тенис на маса /фоайе на зала „Васил Левски”/ :
- на маса за ученици
1,00 лв. на час
- на маса за възрастни
2,00 лв. на час
г/ фитнес зала:
- за ученици
1,00 лв. на час
- за възрастни
2,00 лв. на час
д/ зала за аеробика
20,00 лв. на ден
е/ сауна
10,00 лв. на час
ж/ ползване на озвучителна уредба
20,00 лв. на час
з/(Нова) (Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. с Реш. №
1200/27.03.2014 год.) Спортно съоръжение „Мотополигон Бършен”:
- за провеждане на състезание (регионални, държавни, европейски,
световни първенства):
210 лева на час;
1000 лева на ден;
- за провеждане на тренировки за спортни клубове – 100 лева на час;
- за други спортни и развлекателни прояви:
300 лева на час ;
1800 лева на ден
- Индивидуални такси за състезатели и граждани, желаещи да
ползват „Мотополигон Бършен” - Писта за мотокрос :
за 1 час – 5 лева;
за 1 ден – 15 лева
и/ (Нова) (Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. с Реш. №
1200/27.03.2014 год.) Асфалтова писта „Летище Бършен”:
- за спортни прояви:
200 лева на час;
1100 лева на ден;
- за развлекателни прояви:
300 лева на час;
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2000 лева на ден.”
- Индивидуални такси за състезатели и граждани, желаещи да
ползват „Асфалтова писта „Летище Бършен” за управление на пистови
мотори:
за 1 час –
5 лева;
за 6 часа – 20 лева”
- Индивидуални такси за водачи на лични МПС и състезатели,
желаещи да ползват „Асфалтова писта „Летище Бършен” за екстремно
каране, за DRAG и за DRAIF:
за 1 час – 5 лева;
за 1 ден – 15 лева”
- Индивидуални такси за граждани и състезатели, желаещи да
ползват „Асфалтова писта „Летище Бършен” с летателни апарати и за
авиомоделизъм:
за 1 час – 5 лева;
за 1 ден – 15 лева”
- Индивидуални такси за граждани и състезатели, желаещи да
ползват „Мотополигон Бършен” – Хиподрум:
за 1 час – 5 лева;
за 1 ден – 15 лева.”
- Зрители посещаващи състезанията заплащат такса по 5 лева на
автомобил.
69. Ползване на общински почивни бази:
а/ „Карандила”
- за възрастни – 10,00 лв. за легло за 1 ден;
- за ученици – 7,00 лв. за легло за един ден.
б/ къмпинг „Нестинарка” в гр.Царево
- голямо бунгало – 20,00 лв. за 1 ден;
- малко бунгало – 15,00 лв. за 1 ден.
70. Приемане на заявление, обработка и вписване в регистъра на
етажната собственост – 2,00 лв.
71. (Нова) (Реш. №10/23.12.2011 год.) (Отм. с Реш. №
259/30.06.2016 год.)
72. (Нова)(Реш. № 258/30.06.2016 год. )( Нова)(Предишен текст
т.73. Реш. № 487/16.12.2016 год.) )
За издаване на разрешение за
удължаване на работното време на заведенията за хранене и развлечение се
определя цена на услуга в размер на 70 лв.
73.( Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) За полагане на кабел в
проходим общински колектор се заплаща годишна цена на линеен метър в
размер на 0,15 лв без ДДС, но не по-малко от 50 лв.
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74.( Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.)(Изм.
722/29.06.2017 год., в сила от 10.07.2017 год.
За паркиране на МПС в зона за платено паркиране:
1. Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба)
за блокиране на колелата на МПС, което е в нарушение
на режима на паркиране.
2. Принудително репатриране на МПС

с

Реш.

№

24.00 лв.

2.1. Принудително репатриране на МПС, което е
48.00 лв.
в нарушение режима на паркиране или правилата
на движение.
2.2. При започнато преместване /репатриране/ на
24.00 лв.
неправилно паркирано МПС и собственикът му
се яви на място с желание да го освободи
3. Съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг:
3.1. До 1 час след репатрирането
2.00 лв.
3.2. За всеки започнат час след първия
2.00 лв.
4. Цени на услуги за ползване на терени за паркиране:
4.1. Паркиране в зона за платено паркиране „Синя зона” 1.00 лв.
за 1 бр./час
4.2. Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) „Служебен абонамент”
– за един автомобил за един месец
100.00 лв.
– за един автомобил за 6 месеца – 5 % отстъпка
570.00 лв.
– за един автомобил за една година – 10 % отстъпка
1080.00 лв.
4.3. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Абонамент за паркиране в „Синя
зона” без специално обозначено място:
- за един автомобил за един месец
80.00 лв.
- за един автомобил за шест месеца – 5 % отстъпка
456.00 лв.
- за един автомобил за една година – 10 % отстъпка
864.00 лв.
4.4. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”месечно
– за един автомобил
10.00 лв.
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
20.00 лв.
– за всеки следващ автомобил – троен размер
30.00 лв.
4.5. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”годишно
– за един автомобил
70.00 лв.
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
140.00 лв.
– за всеки следващ автомобил - троен размер
210.00 лв.
4.6. (Нова)(Реш. № 864/17.10.2017 год.) Стикер за паркиране на
електромобил
10.00 лв.
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4.7.(Нова) ( Реш. № 864/17.10.2017 год.) За издаване на дубликат на
абонаментна карта/стикер
10.00 лв.
/2/ Цени на услуги извършвани от културните институти.
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”.
1. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Цена за регистрация за 1
година:
а/ ученици до 14г., хора с увреждания и пенсионери – 5,00 лв.
б/ ученици на 14г., студенти и др. – 8,00 лв.
2.(Изм. Реш. № 864/17.10.2017год., Отм. с Реш.1416/31.01.2019
год.)
3. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.) Цена за регистрация за 1 ден –
0,50 лв.
4. Невърнат в срок библиотечен материал за един месец 0,50 лв.
5. Възстановяване на загубена читателска карта
0,50 лв.
6. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
7.( Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
8. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
9.( Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
10. Писмена библиографска справка - основна цена
1,00 лв.
10.1. Доплащане към основната цена:
а/ за преглеждане на една година от указател на български език 0,10
лв.
б/ за преглеждане на една година от указател на чужди езици 0,20
лв.
в/ за преглеждане на каталог и непериодичен библиографски
библиографски указател
0,20 лв.
г/ за автентичен изворов материал “Де визу” за 1 бр.
0,20 лв.
д/ библиографска консултация
1,00 лв.
е/ набиране на библиографски текст за една страница
0,50 лв.
10.2.( Изм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.) Достъп до външни мрежови
ресурси и бази данни
10.2.1.( Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
10.2.2. (Изм. с Реш. 1416/31.01.2019 год. ) Справки от външни
мрежови ресурси и бази данни:
а/ на тема – 0,50 лв.
б/ документ - 0,20 лв.
10.2.3. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год
11. ( Изм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.) Копиране на библиотечен
документ /за страница/ - за едно копие:
а/ едностранно - 0,10 лв.
б/ двустранно - 0,15лв.
11.1. Отпечатване на лазарен принтер /за една страница/:
а/ текст, векторни графики
0,10 лв.
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б/ текст и снимки
0,20 лв.
11.2. Отпечатване на цветен мастиленоструен принтер /за една
страница/:
а/ формат А 4
- до 50% запълване на страницата 0,60 лв.
- над 50% запълване на страницата 1,00 лв.
б/ формат А 3
- до 50 % запълване на страницата 1,20 лв.
- над 50% запълване на страницата 2,00 лв.
11.3. Сканиране /на страница/:
а/ формат А 4
0,50 лв.
б/ формат А 3
1,00 лв.
12.1. Обучение за работа с нови информационни технологии /на
ден/ за група
30,00лв.
12.2. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
12.3. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
12.4. (Отм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)
12.5. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
12.6. (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
12.7. Услуги за текстообработка / на страница/
а/ набор на текст /60-66 символа на ред и 28-30 реда на страница/
0,50 лв.
б/ набор на текст с формули
0,80 лв.
в/ набор на текст с формули, таблици и диаграми
1,00 лв.
г/ предпечатна подготовка на документ /проверка на правопис,
форматиране/
0,10 лв.
13. (Изм. Реш. № 864/17.10.2017 год.)Цена за регистрация за
Чуждоезиков център :
а/ за 1 година – 4,00 лв.
б/ (Отм. с Реш. 1416/31.01.2019 год.)
в/ за 1 ден /за читалня/ – 0,50 лв.
14. Пощенски разходи за изпращане и получаване на материали по
МЗ и МЗС – пълен размер.
15. Изработване на презентации, проекти:
а/ на български език /1 страница/
- 1,00 лв.
б/ на чужд език /1 страница/
- 2,00 лв.
в/ мултимедийни презентации /слайд/
- 1,50 лв.
г/ мултимедийни презентации - тематични /1 час/
- 20,00
лв.
16.(Изм. и доп. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Превод /на страница/:
а/ от английски език
- 9,00 лв.
б/ от френски език
- 9,00 лв.
17. Ползване на зала за мероприятия /за 1 час/:
а/ до 3 часа
- 20,00 лв.
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б/ над 3 часа
- 15,00 лв.
18. (Нова)(Реш. № 10/23.12.2011 год., Изм. Реш. № 864/17.10.2017
год.)Цена за индивидуална регистрация при колективни посещения /над 10
души/ за 1 година /за всички звена на обслужване без Чуждоезиков
център/:
а/ ученици до 14г., хора с увреждания и пенсионери – 2,50 лв.
б/ ученици на 14г., студенти и др. – 4,00 лв.
19. (Нова)(Реш. № 10/23.12.2011 год. , Изм. Реш. № 864/17.10.2017
год.) Цена за индивидуална регистрация при колективни посещения /над
10 души/ за 1 година за Чуждоезиков център – 2,00 лв.
20. (Нова) (Реш. № 1508/27.11.2014 год.) За реклама при провеждане
на културни, образователни и научни мероприятия с регионален,
национален или международен характер – по договаряне.
21. (Нова)( Реш. 1416/31.01.2019 год.) Прехвърляне на информация /с
консумативи на библиотеката/, на CD, DVD - 1,50 лева.“
22. (Нова)( Реш. 1416/31.01.2019 год.) Ламиниране на документи
с фолио 160 микрона :
а/формат А6 - 0,40 лв.;
б/ формат А5 - 0,70 лв.;
в/ формат А4 - 1,00 лв.“
Регионален исторически музей
1. (Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)Заснемане на фотофилм на
ръкописи - 5,00 лв./стр.
2. (Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)Заснемане на фотофилм на
архивни документи, старопечатни книги и други - 5,00 лв./стр.
3. (Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) Заснемане на портрети:
а/ от оригинал - 5,00 лв./бр.
б/ от копие - 4,00 лв./бр.
4. Заснемане с кинокамера:
а/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) на музейни експонатиархеологически, етнографски, нумизматични и други
- 100,00 лв.
б/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) на експозиции, сгради
- 150,00 лв.
в/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) карти, албуми,литографии и
други
- от периода преди ХІХ-ХХ в.
50,00 лв.
- по-късен период
- 40,00 лв.
5. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Заснемане с кинокамера на
музейни експонати с рекламна цел на физически и юридически
100,00 лв. 1бр. експонат
6. Фотозаснемане на музейни материали:
а/ черно-бял негатив
0,20 лв./за кадър
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б/ цветен
3,00 лв./за кадър
в/ (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) фотокопие /9/12;30/40 - 4,00 лв.
7. Предоставяне за временно ползване на фотокопия и ксеропокия,
снимки и други материали непренадлежащи към музейния фонд
0,50
лв./ бр.
8. Ксерокопиране:
а/ обикновен текст на граждани
- формат А4
едностранно 0,10 лв./ бр.
- формат А3
едностранно 0,50 лв./ бр.
б/ ксерокопиране на документи от музея:
- формат А4
0,20 лв.
- формат А3
0,30 лв.
9. Заверка на копия за бълг. граждани:
а/ І-ва стр.
2,00 лв.
б/ ІІ-ра стр.
1,00 лв.
10. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.)
Репродуциране по
компютърен път - 50,00 лв.
11. Преписи от:
а/ касета
0,50 лв./мин.
б/ диск
0,80 лв./мин.
12.(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Заснемане от БНТ и други
телевизии
- 300,00 лв. на час
13. Прожектиране на видеофилм в сградата на музея:
а/ видеофилми собственост на музея
5,00 лв.
б/ видеофилми на поръчителя
3,00 лв.
в/ чрез видеообмен
7,00 лв.
14. Ползване на експонати от фонда на музея за проектиране и
изработка на етикети, печати, монограми, сувенири /за рекламна цел/ от
юридически и физически лица:
а/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) етикети, печати, монограми и
други подобни
за експонат
70.00 лв.
б/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) сувенири - за експонат
- 200,00 лв.
15. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Извършване на експертни
оценки от музейни специалисти за стойността на движими паметници на
културата
-10,00 лв. на ДПК
16. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Ползване на научни открития
на музея от фирми и други за производство или наименование на
продукция и т.н. 500,00 лв.
17. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Оказване на методическа
помощ на кметства, читалища и други за организиране на събори свързани
с традиционната обредност
- 70.00 лв.
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18. Оказване на методическа помощ, изготвяне на тематикоекспозиционни планове и участие в аранжиране на изложби, музейни
сбирки към фирми, предприятия и други от музейни специалисти:
а/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) оказване на методическа
помощ за извършване на събирателска дейност
10лв. на час
б/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) изготвяне на тематикоекспозиционни планове 500,00 лв.
в/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) участие в аранжирането на
изложби
20,00лв. за 1м2
19. Изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от организации,
фирми, училища и други извън музея и обектите му:
а/ пред ученици, войници
10,00 лв.
б/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) пред възрастни
15,00
лв.
20. Оказване методическо ръководство за подготовка на
автореферати, курсови работи, дипломни работи и други:
а/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.)
методически указания
30,00 лв.
б/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) научни консултации 20,00 лв.
за 1 час
в/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) научно ръководство
20,00
лв. за 1 час
г/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) рецензии:
- за статия
50,00 лв.
- за научни изследвания
300,00 лв.
21. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Библиографски справки :
а/ устна
3,00 лв.
б/ писмена
20,00 лв.
22.(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Журиране на викторини,
състезания, конкурси и други на историческа тематика, при които
Историческия музей не е съорганизатор
20,00 лв.
23. Организиране и провеждане по радио и телевизионни
предавания,
в които музеят не е съорганизатор /в рамките на работното
време, с участие на музейни специалисти/
2,00
лв./мин.
24.(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) Предоставяне на материали за
радио и телевизионни предавания без пряко участие на музейни
специалисти
- 20,00 лв.
25. Участие на експонати от музея за участие в изложби:
а/(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) за чужбина - 100,00 лв.за 1 бр.
експонат за 1 ден
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б/ (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) за страната - 50,00 лв. за 1
бр. експонат за 1 ден.
26. Ползване на площи на музея и обектите му за временни изложби,
концерти и други
1,00 лв./кв.м. на ден
27. (Изм. и доп. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) Цени на входни
билети” се изменя и допълва:
а/ ученици, войници, студенти и пенсионери - 2,00 лв.
б/ възрастни - 3,00 лв.
в/ групови посещения на ученици /над 15 човека/ - 1,00 лв.
г/групови посещения на възрастни /над 15 човека/ - 2,00 лв.”
27. А Пакетни цени на билети:
а/ (Изм. и доп. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) за посещение на два
музейни обекта:
- ученици, войници , студенти и пенсионери - 3,00 лв.
- възрастни - 5,00 лв.
- групови посещения на ученици /над 15 човека/ на два и повече обекта –
2,00 лв.
- групови посещения на възрастни /над 15 човека/ на два и повече обекта –
5,00 лв.
б/(Изм. и доп. с Реш. № 487/16.12.2016 год.) за посещение на три и
повече обекта
- ученици, войници, студенти и пенсионери - 5,00 лв.
- възрастни-7,00 лв.
в/(Отм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
27.Б(Изм. с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
Цена за беседа на български и чужд език – 10,00 лв.
27В .( Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Цени на семеен билет:
а) за един обект - 7,00 лв.
б) за два и повече обекта - 10,00 лв.
27Г ( Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Лица с трайни увреждания
и деца под 7-годишна възраст посещават безплатно музейните обекти.
28. (Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.) За реклама при провеждане
на научни, културно – просветни и други мероприятия
300,00 лв.
29. Издаване на удостоверения на граждани
3,00 лв.
30. Препис и препис – извлечение
0,25 лв.
31. Предоставяне за ползване на изложбен инвентар - витрина
30,00 лв./за една седмица
32. Предоставяне за ползване на негативи от фонда 0,50 лв./ бр.
33. Предоставяне за ползване на диапозитиви от фонда 1,00 лв./ бр.
34. Машинопис
0,50 лв./ стр.
35.(Нова) (Реш. №10/23.12.2011 год.)За издаване на удостоверение за
наличието на недвижими археологически културни ценности на терен/и, на
който/които предстои да се извършват строителни, стопански дейности,
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или такива, свързани с добиването на инертни материали
200,00
лв.
36.( Нова)( Реш. № 487/16.12.2016 год.) Цена на фотосесия на
семейни празници в музеен обект – 100,00 лв.
Художествена галерия
(Изм. с Реш. № 10/23.12.2011 год.)
1. Заснемане на фотофилм на живописни, графични и скултурни
творби
- 5,00 лв./бр.
2. Заснемане на фотофилм на икони
- 5,00 лв.
3. Заснемане на старопечатни книги
- 2,00 лв./стр.
4. Заснемане на плакати, архивни материали и др. - 2,00лв/бр.
5. Заснемане с кинокамера:
а) на оригинални творби
- 100,00 лв.
б) на експозиции, сгради
- 100,00лв.
6. Заснемане с видеокамера на оригинални творби и експонати с
рекламна цел на физически и юридически лица
- 100,00 лв. за 1 бр.
творба
7. Фотозаснемане
а) цветен
- 3,00 лв./за кадър;
б) фотокопие/9/12;30/40
- 5,00 лв.
8. Репродуциране по компютърен път
- 50,00лв.
9. Заснемане от БНТ и телевизии
- 1 000,00лв.
10. Ползване на експонати от фонда на галерията за проектиране и
изработка на етикети, печати, монограми, сувенири/за рекламна цел/ от
физически и юридически лица:
а) етикети, печати, монограми и др. подобни на творба
- 60,00
лв.;
б) за сувенири за творба
- 200,00 лв.
11. Ползване на научни открития на галерията от фирми и други за
производство или наименование на продукция и т.н.
500,00 лв.
12. Оказване на методическа помощ, изготвяне на тематикоекспозиционни планове и участие в аранжиране на изложби, музейни
сбирки към фирми, предприятия и други от галерийни специалисти:
а) Оказване на методическа помощ за извършване на събирателска
дейност
- 30,00 лв.
б) изготвяне на тематико-експозиционни планове
400,00
лв.
в) участие в аранжирането на изложби
- 200,00лв.
13. Журиране на викторини, състезания, конкурси и други с
художествена тематика, при които художествената галерия и община
Сливен, не са съорганизатори
- 15,00 лв.
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14. Участие на експонати от галерията за участие в изложби:
а) за чужбина
- 3 000,00 лв.
б) за страната
- 100,00 лв
15.Ползване на площи на галерията и обектите й за временни
изложби, концерти и други, както следва:
а) къща „Миркови”
- 40,00 лв за 1
час
б) къща „Димитър Добрович”
- 50,00лв. за 1 час
в) изложбена зала „Сирак Скитник”
- 60,00лв. за 1 час
16. Цени на входни билети:
а) ученици, войници, студенти и пенсионери
- 1,00 лв.;
б) възрастни
- 2,00 лв.
в) групово посещения на ученици/над 15 човека/
- 1,00 лв.
17.1. Пакетни цени на билети/обходен билет/:
а) възрастни
- 4,00 лв.;
б)за ученици и пенсионери
- 1,50 лв.
17.2. Цени на беседи:
а) на български език
- 5,00 лв;
б) на чужд език
- 10,00 лв.
18. Абонаментни карти:
18.1. За възрастни:
а) първи вариант – за 4 посещения - 4,00 лв.;
б) втори вариант - за 8 посещения – 8,00 лв.
18.2. За ученици:
а) първи вариант – за 4 посещения – 1,50лв.;
б) втори вариант – за 8 посещения - 3,00лв.
19. За реклама при провеждане на научни, културно-просветни и
други мероприятия
- 300,00лв.
Симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци
1. (Изм. и доп. с Реш. № 487/16.12.2016год.)
Входни билети за
концерти:
а) За музикално-образователни концерти – от 3.00 до 4.00 лв.;
б) За редови концерти – от 5.00 до 8.00 лв.;
в) За гала-концерти и премиери – от 8.00 до 12.00 лв.”
2. (Нова) ( Реш. № 10/23.12.2011 год.) За откупуване на концерти на
АНПТ – Сливен:
2.1. В границите на община Сливен:
а) концерт до 30 минути
- 300,00 лв.
б) концерт до 60 минути
- 500,00 лв.
в) концерт над 60 минути
- 1 600,00 лв.
2.2. Извън границите на община Сливен:
а) концерт до 30 минути
- 800,00 лв.
б) концерт до 60 минути
- 2 500,00 лв.
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в) концерт над 60 минути
- 4 000,00 лв
/3/ Учебни заведения
1. Ползване на училищна материална база:
а/ (Изм. с Реш. № 487/16.12.2016год.) класна стая - за 1 час - 10,00 лв
б/ (Изм. с Реш. № 487/16.12.2016год.) учебен кабинет - за 1 час 10,00 лв.
в/ спортен салон гр. Сливен - за 1 час
7,20 лв.
г/ зала - за 1 час
42,00 лв.
2. Ползване на плувен басейн:
а/ ученик - 1 час
1,50 лв.
б/ възрастен - 1 час
4,00 лв.
3. Сауна - 1 час
9,00 лв.
4. За извършване на педагогически услуги с деца, възрастни и
институции извън редовния учебен процес /за 1 учебен час на 1 участник/
- 6,00лв.
5. За занимания на деца в организирани дейности, включително и във
ваканционни периоди:
а/ за 1 ден
- 8,00лв.
б/ за 1 час
- 2,00лв.
/4/ ( Отм. Реш. № 1096/22.12.2010 год. Изм.
с Реш. №
487/16.12.2016год.)
72. (Отм. с Реш. № 487/16.12.2016год.)
За посещение в крепостта „Туида” се определя цена на билети за вход:
- за възрастни - 3,00 лв.
- за ученици, студенти и пенсионери -1,50 лв.
- за деца до 7 години и хора с увреждания
-безплатно
- за групови посещения /над 10 човека/ -2,00 лв.
- за групови посещения /над 10 човека – ученици, студенти и пенсионери/
-1,00 лв.
- семейна карта за еднократно посещение
- 6,00 лв./за до 5 членно
семейство/
- за беседа на български език - 10,00 лв.
- за беседа на чужд език - 10,00 лв.
- аниматорска беседа на български и чужд език – 10,00 лв.
- за аудиогид
- 4 лв/човек и депозит 10 лв.
- за разполагане на временни изложби - 50,00 лв./за ден
- за сценични изяви
- 150,00 лв. за събитие /без ограничение във
времето/
/за събития, в които общината не е партньор/
- за стрелба с лък - 3,00 лв. /за 10 минути/
5,00 лв. /за 20 минути/
12,00 лв. /за 60 минути/
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- за ползване на средновековен костюм - 3,00 лв. за ½ час
- за ползване на средновековен костюм - 12,00 лв. за 8 часа
- Музейна анимация – демонстрация на военно дело, бит и занаяти – 15,00
лв.
- Ползване на реквизит за снимки – 1,00 лв./ бр.
- Използване на озвучителна техника – 60,00 лв.
- Използване на мултимедия – 10,00 лв./на ден
- Пакетни цени за група ученици – 3,00 лв./на човек, която включва:
входна такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък
- Пакетни цени за група възрастни до 20 човека – 8,00 лв./на човек, която
включва: входна такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък
- Пакетни цени за група възрастни над 20 човека – 5,00 лв./на човек, която
включва:входна такса, беседи, демонстрации, стрелба с лък”
Чл. 56.(Нов)(Решение № 368/23.12.2004 г.) (Отменен с Решение №
424/30.01.2009 г.)
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Отм. с Решение № 424/30.01.2009 г.)(Нова с Решение № 460/17.03.2009
г.)
Чл.57.(Изменен с Решeние № 368/23.12.2004 г.) (Отменен с Решение
№ 424/30.01.2009 г.)(Нов с Решение № 460/17.03.2009 г.) При неспазване
на разпоредбите на тази Наредба, се налагат глоби и имуществени санкции
по чл.123 и следващи от ЗМДТ.
Чл.58.(Изменен с Решение №368/23.12.2004 г.)(Отм. с Решение №
424/30.01.2009 г.)(Нов с Реш. № 460/17.03.2009 г.)Актовете за
установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени
от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните
постановления се издават от кмета на общината.
Чл.59.(Изменен с Решение № 368/23.12.2004 г.) (Отменен с Решение
№ 424/30.01.2009 г.) (Нов с Решение № 460/17.03.2009 г.)Установяването
на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл.60. (Нов с Реш.№ 117/29.04.2004 г. и изм. Реш. № 368/23.12.2004
г.)
(Отм. с Решение № 424/30.01.2009 г.)( Нов с Решение № 460/17.03.2009
г.)
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Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни
постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на
бюджета на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които
конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се
предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и
такси.
3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а/ добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена
работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
б/ сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи,
получават като възнаграждение в трудово терапевтичен процес;
в/ помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г/ даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи
услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално
обслужване;
д/ еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по
решение на Министерския съвет.
4.(Нова)(Реш.№ 368/23.12.2004 г.) “Битови отпадъци” са тези, които
се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,
дворните места, в административните, социалните и други сгради. Към тях
се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийските
дейности, предприятията , обектите за отдих и забавление, когато нямат
характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или
състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
5.(Нова)(Реш.№ 368/23.12.2004 г.) “Съдове за битови отпадъци”са
контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят
битови отпадъци, както и полиетиленови чували за разделно събиране.
6.(Нова)(Реш.№ 368/23.12.2004 г.) “Предприятия” по смисъла на
Наредбата са предприятията по смисъла на Закона за счетоводството,
занаятчиете и лицата , упражняващи свободни професии.
7.(Нова)(Реш.№ 368/23.12.2004 г.) “Незастроен нежилищен имот” е
поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по смисъла на Закона
за устройство на територията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се
осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на
услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.
§ 4.(Изменен с Реш. №№ 755/24.11.2005 г. и 820/26.01.2006 г.) Тази
Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси,
като измененията и допълненията за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставени права на територята на
Община Сливен влизат в сила от 01.01.2006 година с изключение на
измененията на чл.14, ал.2 и ал.3 (нови) и чл.16, ал.4, т.4а(нова), които
влизат от датата на приемане на Решението и на Раздел ІХ /нов/ “Такса за
притежаване на куче”, който влиза в сила от 01.01.2007 година.
§ 5. С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за местните
такси, приета на заседание на Общински съвет с Решение №
491/17.01.2002г.
§ 6. /1/Размерът на такса за битови отпадъци по Глава втора, Раздел І
за 2003 г.е определен съгласно Решение на Общинския съвет № 491 / 2002
г.
/2/ (Изм.с Реш. № 117/ 29.04.2004 г.) Задължава кмета на
общината в срок до 31.10. 2004 г. да внесе предложение за промяна на
таксата за битови отпадъци в съответствие с изменението на ЗМДТ /ДВ
бр.119/2002 г./.
§ 7. Размерът на туристическата такса по Глава втора, Раздел ІV за
2003 г. е определен съгласно Решение на Общинския съвет № 491от 2002 г.
§ 8. Другите общински такси, определени със закони, се събират от
общинската администрация на база на тарифи, определени от
Министерския
съвет.
§ 9(Нов)(Решение № 1243/25.01.2007 г.) Цените на услугите по
чл.55, т.77 влизат в сила след въвеждането в експлоатация на новата
автогара.
§ 10(Нов)(Реш. № 1096/22.12.2010 год.)(Отм. с Опр.
№12620/01.10.2013 год. на ВАС)
§ 11(Нов)(Реш. № 1096/22.12.2010 год.) (1) Когато за събиране на
доказателства и/или изготвяне на оценки от оценители на имоти и/или
лицензирани специалисти е необходимо да се извършат разходи, кметът на
общината писмено определя размер и срок за внасянето им. Срокът тече от
деня на уведомяване на страната.
(2) Доказателствата се събират и оценките се изготвят след
представянето на документ за внасяне на сумата за разходите.
§ 12(Нов) (Реш. №246/31.05.2012 год.)Измененията в Наредбата
влизат в сила от деня на приемането им.
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§ 13 (Нов) (Реш. № 1069/19.12.2013 год.) При организиране на
спортна и/или развлекателна проява на терен, в съоръжение или в зала,
които са общинска собственост, се сключва договор с Община Сливен, с
който се уреждат отношенията между страните.
§ 14 (Нов) (Реш. № 1069/19.12.2013 год.) Измененията в Наредбата
влизат в сила от деня на приемането им.
§ 15 (Нов) (Реш. № 1200/27.03.2014 год.) Измененията и
допълненията в Наредбата по §1 и §2 от настоящото решение влизат в сила
от 01.05.2014г.”
§ 16 (Нов) (Реш. № 1200/27.03.2014 год.) Измененията и
допълненията в Наредбата по §3, §4, §5, §6, §7, §8 и §9 влизат в сила от
деня на приемането им.”

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
( Приета с Реш. № 487/16.12.2016 год.)
Наредбата влиза в сила в тридневен срок след публикуването й в
средствата за масова информация.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен (Приета с Реш. № 864/17.10.2017 год.)
§ 7. Наредбата влиза в сила в тридневен срок от оповестяването й, с
изключение на §1, който влиза в сила от 01.01.2018 г.
§ 8. (1) За 2018 година, декларацията по чл.16, ал.4, т.2а.1, се подава
до 30.11.2017 г.
(2) Проверка по чл.16, ал.4, т.2а.2. на подадените за 2018 г.
декларации, се извършва в срок до 29.12.2017 г.
(3) Отстраняване на несъответствия по чл.16, ал.4, т.2а.3., във връзка
с подадените за 2018 г. декларации, се извършва в срок до 31.01.2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен (Приета с Реш. № 1416/31.01.2019 год.)
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§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от
приемането й.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ
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Приложение № 1
Р А З Ч Е Т
за необходимите средства за дейност „Чистота” и очакваното
постъпление от такса за битови отпадъци за 2013 г.
1. Разходи за дейност „Чистота”

6641053 лв.

2. Очаквани приходи от такса за битови отпадъци
2.1. От облог за 2013г.
-жилищни имоти
-нежилищни имоти
2.2. От недобори от минали години

3289688 лв.
2089688 лв.
1024713 лв.
1064975 лв.
1200000 лв.

3. Дофинансиране от други приходи
3.1. За намален размер на таксата
3.2. От невъзстановяване на пълните разходи

3351365 лв.
206465 лв.
3144900 лв.

Разчетите са направени на база на следните данни:
1. Данъчна основа – 2013г.:
1.1. Имоти с пълен размер на таксата
- жилищни имоти
- нежилищни имоти
1.2. Имоти с намален размер на таксата

3052921417 лв.
2787406050 лв.
1581347494 лв.
1206058556 лв.
265515367 лв.

2. Планов промил такса за битови отпадъци за 2013 г.:
2.1. Имоти с пълен размер на таксата
- жилищни имоти
- нежилищни имоти
2.2. Имоти с намален размер на таксата

0.9%о
1.2%о
0.12%о

3. Облог такса за битови отпадъци-проект 2013г.
3.1. Пълен размер на таксата
- жилищни имоти
- нежилищни имоти
3.2. Размер на таксата с намаление

3189102 лв.
1423213 лв.
1765889 лв.
2902345 лв.

4. Събираемост на такса за битови отпадъци за 2013 г.

72%
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Приложение № 1
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на
предназначението на земеделските земи в община Сливен
Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска
земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за
категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на
земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от
1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената
площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на
населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за
административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска
земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска
земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от
размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за изграждане на търговски обекти; производствени обекти;
складови обекти; административни обекти; курортни обекти; туристически
и спортни обекти; жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите публична общинска собственост; здравни обекти;
обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и
транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и
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възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на
природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната
сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и
преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на
хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена
растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и
ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура,
игрални полета на игрища за голф, независимо от размера на площта,
която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за
които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и
същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот,
коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите
на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни
устройствени планове.
Коефициентът за категорията на населеното място се определя в
зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на
обекта, както следва:
№
1.
2.
3.

Групи по категория
За земи в землищата на населени места от
I, II и III категория,
За земи в землищата на населени места от
IV и V категория
За земи в землищата на населени места от
VI, VII и VIII категория

Вид на обекта
по т. 1
по т. 2
13,00

1,20

9,00

0,80

6,00

0,50

За линейни обекти коефициентът е 1,00.
Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при
неполивни - 1,00.
При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за
производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част
от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и
комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.
Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за
инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън
границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в
зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на
предназначението на земеделските земи.
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