
Приложение № 3 

 

ТАРИФА 

ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН 

 

№ по ред Наименование на таксата и услугата 
Размер в 
лв.; %; 
пъти 

1. РАЗДЕЛ І 
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

1.1. Видът и размерът на таксите се определя съгласно 
решение на Общински съвет - Девин за приемане на 
План-сметка 

 

2. РАЗДЕЛ ІІ  
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, 
ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, 

ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

2.1 За ползване на пазари с цел търговия със 
селскостопанска продукция, в т.ч. и такса „отпадъци” 
за извършване на търговия на открито – на линеен 
метър фронтално:  

А. На ден:  

- в гр. Девин ( закрити площи) 2.00  

- в гр. Девин (открити площи) 1.20  

- в населените места на общината 1.00  

- за производител 1.00  

Б. На месец:   

- в гр. Девин (закрити площи) за 1 маса 60.00  

- в населените места в общината 36.00  

- за производител 24.00  

2.2 За продажба с кола, впрегната с добитък -на ден:   

- в гр. Девин 5.00  

- в населените места на общината 4.00  



- за производител 4.00  

2.3 За продажба с лек автомобил – на ден:   

- в гр. Девин 12.00 

- в населените места на общината 6.00  

- за производител 4.80  

2.4 За продажба с товарен автомобил или ремарке -на 
ден: 

  

- в гр. Девин 24.00  

- в населените места на общината 18.00  

- за производител 12.00  

2.5 За ползване с цел търговия с промишлени стоки 
таксата се събира в увеличен размер – пъти по-висок 
от размера на таксата по т.2.1. 

2 пъти 

2.6 Месечна такса за търговия с промишлени стоки и 
запазено място 

48.00  

2.7 За ползване на тротоари, площади, улични платна и 
други терени за търговска дейност на открито за 
разполагане на маси, столове до заведения за 
хранене и развлечение и други дейности се събира 
такса за квадратен метър: (изм. и доп. с Решение № 
61 от 17.05.2011 г.) 

  

А. На ден:   

- в гр. Девин, І-ва зона 0.60  

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 0.50  

- в населените места на общината 0.30  

Б. На месец: (изм.  с Решение № 61 от 17.05.2011 г.)   

- в гр. Девин, І-ва зона 3.50  

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 3.00  

- в населените места на общината 2.00  

2.8 За ползване на места, върху които са организирани 
панаири, събори и празници за продажба на стоки- 
на квадратен метър на ден: 

  



- в гр. Девин 2.40  

 - в населените места на общината 1.80  

- за производител 1.20  

2.9 За ползване на лични платна и други за престой на 
автобуси за пътнически превоз за кв. м. за месец  

 

- в гр. Девин, ІІ зона  0.30  

- в населените места на общината  0.20  

2.10 За ползване на тротоари, площади, улични платна и 
други общински терени за временно разполагане на 
строителни материали,машини, 
съоръжения,инвентар,фургони и други след 
15/петнадесет/дни без търговско предназначение и  
дърва/от датата на превозния билет-тридесет дни /, 
се събира такса за квадратен метър:  

 

На ден:  

- в гр. Девин, І-ва зона 0.60  

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 0.50  

- в населените места на общината 0.30  

На ден за дърва:  

- в гр. Девин 0.10  

- в населените места на общината 0.05  

3. РАЗДЕЛ ІІІ  
ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИ 
ЗВЕНА И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

 

3.1 Месечни такси за ползване на детски ясли и детски 
градини – за едно дете: 

 

3.1.1 Целодневни и подготвителни групи – гр. Девин и 
селата 

40.00  

3.1.2 Постоянна такса, независеща от броя посещения в 
детска градина за месец  

5.00  

3.1.3 Полудневни групи Издръжката 
на едно дете 



3.1.4 Целодневни групи в град Девин, кв. „Люляк”.  20.00  

3.2 Такса на ден за ползване на лагери от ученици – за 1 
лице 

5.00  

3.3 Месечна такса за учениците, които ползват Център за 
подкрепа за личностно развитие – Ученическо 
общежитие – за 1 лице 

30.00  

3.4 Потребителска такса за лица, ползващи социални 
услуги, предоставяни от общинско предприятие 
„Център за услуги в домашна среда” – на час, в 
зависимост от месечните лични доходи на 
потребителя  

 

 

- при индивидуален доход равен или по-нисък 
от 65.00 лв. 

0.17 /час  

- при индивидуален доход от 65.01 лв. до 
130.00 лв. 

0.19 /час 

- при индивидуален доход от 130.01 лв. до 
195.00 лв. 

0.22 /час 

- при индивидуален доход от 195.01 лв. до 
260.00 лв. 

0.26 /час 

- при индивидуален доход от 260.01 лв. до 
325.00 лв. 

0.31 /час 

- при индивидуален доход от 325.01 лв. до 
390.00 лв. 

0.34 /час 

- при индивидуални доходи над 390.00 лв. 1.70 /час 

3.5 Месечна такса за ученици, които ползват 
извънучилищни форми на обучение в Център за 
подкрепа за личностно развитие - Общински детски 
комплекс – Девин.  

10.00  

3.5.1 - деца сираци и полусираци безплатно 

3.5.2 - деца на социално слаби родители 5.00  

3.5.3 - при участие на 2 и повече деца от семейство ½ такса за 
участие за 
всяко дете 

 



4. РАЗДЕЛ ІV 
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ 

УСЛУГИ 

 

4.1 Административно-технически услуги „Общинска 
собственост” 

 

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

5.00 

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

5.00 

4.1.3  Справка относно разпределение на идеални части от 
общите части на сгради с етажна собственост 

5.00 

4.1.4 
Издаване на заповед за изземване на имот 

безплатно 

4.1.5  Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
съставен акт за общинска собственост 

5.00 

4.1.6  Издаване на удостоверение относно собствеността на 
недвижими имоти 

5.00 

4.1.7  Справки по актовите книги и издаване на заверени 
копия от документи относно общинска собственост 

3.00 

4.1.8  Установяване на жилищни нужди - картотекиране и 
издаване на удостоверение 

3.00 

4.1.9  Издаване на удостоверение за картотекиране на 
граждани по реда на Закона за наемните отношения 
(отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове 

3.00 

4.1.10  Отразяване на настъпила промяна в списъците на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове 

безплатно 

4.2 Административно-технически услуги 
„Устройство на територията” 

 

4.2.1  Издаване на разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти 

40.00  

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

10.00 

4.2.3  Издаване на удостоверения, че обособените дялове 
или части отговарят на одобрени за това 
инвестиционни проекти за извършване на 
доброволна делба 

50.00 

4.2.4  Включване на земеделски земи в границите на 
урбанизираните територии 

 

60.00 



4.2.5  Вписване в регистъра на технически паспорт на 
строеж 

15.00 

4.2.6 Допускане изработването на проекти за изменение 
на подробни устройствени планове 

30.00 

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

30.00 

4.2.8  Издаване на разрешение за ползване чрез 
експлоатация при извършване на специално 
ползване на пътища 

50.00 

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

250.00 

4.2.10  Учредяване на еднократно право на прокарване 
и/или преминаване на съоръжение на техническата 
инфраструктура през имот-общинска собственост 

По оценка 

4.2.11  Удостоверение за административен адрес на 
поземлени имоти 

10.00 

4.2.12  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти 
- за всяка част 

 
20.00 

4.2.13  Одобряване на проект-заснемане на извършен 
разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни 
проекти са изгубени (% от т. 4.2.20 за 1 кв.м РЗП) 

50% от т. 
4.2.20 

4.2.14  Разрешаване изработването на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 

60.00 

4.2.15  Приемане и удостоверяване предаването на 
екзекутивна документация 

20% от т. 
4.2.20 

4.2.16  Издаване на скици за недвижими имоти 
- Формат А4 
- Формат А3 

 
15.00 
50.00 

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

50 

4.2.18  Издаване на разрешение за разкопаване на улични и 30.00 лв. за 
брой 



тротоарни настилки и вътрешно квартални 
пространства (за строежи с влязло в сила 
разрешение за строеж) 

разрешение 
+ депозит 

за 
възстановяв

ане 
4.2.19 Издаване на заповед за учредяване на право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през 
чужди имоти 

По оценка 

 

4.2.20 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни 
проекти, по които се издава разрешение за 
строеж 

 

 За жилищни сгради: 

- За жилищни сгради- къщи за гости за кв.м. 
РЗП /разгърната застроена площ/ 

- За жилищни сгради (включително пристройки, 
надстройки и реконструкция със смяна на 
конструктивната система) за 1 кв.м. РЗП /разгърната 
застроена площ/ 

 

4.00 

 

2.00 

 За нежилищни сгради ( включително 
пристройки и реконструкция със смяна на 
конструктивната система) 

- сгради за обществено обслужване за 1 кв.м. 
РЗП /разгърната застроена площ/ 

- производствени сгради за 1 кв.м. РЗП, но не 
по-малко от 150 лева 

- стопански сгради до 35 кв.м. в земеделски 
земи, гаражи, летни кухни, стопански постройки и 
други за 1 кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лева. 

- вътрешно преустройство и реконструкция, без 
промяна на конструктивна система, % от т. 4.2.20 за 
1 кв.м. РЗП. 

- одобряване и съгласуване на инвестиционни 
проекти и/ или екзекутивни по чл.202 от ЗУТ, % от  
т. 4.2.20 за 1 кв.м. РЗП. 

- Одобряване на проект за монтаж на 
съоръжение за кв. м. 

Съгласуване на инвестиционни проекти за 

 

 

5.00 

 

2.00 

 

1.20 

 

 

50% 

 

 

50% 

 



благоустрояване и обекти на техническата 
инфраструктура 

- За благоустрояване, озеленяване и 
вертикална планировка за ……..лв./кв.м., но не по-
малко от 50 лв. 

- За техническата инфраструктура ….. лв./м.л., 
но не по-малко от 200 лв. 

- Съгласуване на схеми за изграждане, 
изтегляне или окачване на кабелни електронни 
съобщителни мрежи и прилежащата им 
инфраструктура в съществуващата законна 
съобщителна или техническа инфраструктура за 
обекти VІ категория….. лв./м.л 

30.00 

 

 

1.00 

 

0.50 

 

 

0.20 

4.2.21 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна 
делба с Експертен съвет по устройство на 
територията % от  т. 4.2.20  за 1 кв.м РЗП 
/разгърната застроена площ/ 

50% от  т. 
4.2.20 

4.2.22 Издаване разрешение за изработване на подробни 
устройствени планове 

30.00 

4.2.23 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен 
проект % от  т. 4.2.20  за 1 кв.м РЗП /разгърната 
застроена площ/ 

25% от т. 
4.2.20 

4.2.24 Регистриране и въвеждане на строежи в 
експлоатация, издаване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV 
и V категория 

- за жилищни сгради – V категория 

- за жилищни сгради – ІV категория 

- за смесени, обществени и производствени 
сгради – V категория   ... лв. на кв.м., но не по-малко 
от 400 лв. 

- за смесени, обществени и производствени 
сгради – ІV категория   ... лв. на кв.м., но не по-
малко от 1000 лв. 

- за външни ВиК, топлопреносни, ел. мрежи, 
телефонни кабелни линии и кабелни телевизии по ... 
лв. на м., но не по-малко от 100.00лв. 

- на м 

 

 

 

200.00 

400.00 

1.00 

 

1.00 

 

 

0.50 



- за други обекти 200.00 

4.2.25 Издаване на констативни протоколи и удостоверения 
за степен на завършеност на строежи 

40.00 

4.2.26 Удостоверения за идентичност на урегулиран 
поземлен имот 

10.00 

4.2.27  Издаване скица-виза за проучване и проектиране 20.00 

4.2.28  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 50.00 

4.2.29  Издаване на удостоверение за нанасяне на 
новоизградени сгради в действащия кадастрален 
план по чл.54а ал.3 от ЗКИР /Закон за кадастъра и 
имотния регистър/, във връзка с чл.175 от ЗУТ 

20.00 

4.2.30 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване /поправяне или заздравяване/ на 
строежи, негодни за използване или застрашени от 
самосрутване 

безплатно 

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

10.00 

4.2.32  Издаване на разрешение за строеж 

- За жилищни сгради 

- За нежилищни сгради 

- За монтаж на съоръжения за брой 

-За техническа инфраструктура за брой 

 

0.50 

1.00 

50.00 

100.00 

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

50% от 
първоначал
ната такса 

за 
разрешение 
за строеж 

4.2.34  Издаване на заповед за учредяване право на 
преминаване през чужди поземлени имоти 

по оценка 

4.2.35  Попълване/поправка на кадастрален план безплатно 

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

По оценка 



4.2.37 Одобряване на подробен устройствен план 

- В регулация до три имота 

- Над три имота и за преотреждане на земи от 
земеделски или горски фонд 

- За парцеларни планове 

- За писма с обратна разписка по процедура за 
обявяване на ПУП за всеки брой. 

Разглеждане на градоустройствени разработки и 
инвестиционни проекти от Общински експертен съвет 
по устройство на територията 

 

60.00 

150.00 

 

150.00 

2.00 

40.00 

 

4.2.38 Издаване на разрешение за строеж без одобряване 
на инвестиционни проекти 

30.00 

4.2.39 Издаване на акт за узаконяване на строеж таксите от 
услуга от 
т.4.2.20 в 
троен 
размер 

5. РАЗДЕЛ V 
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  

 

5.1 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА 
РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ 

 

5.1.1 Предоставяне на данни по гражданската регистрация 
на държавни органи и институции 

безплатно 

5.1.2  Служебно издаване на удостоверение за правно 
ограничение 

безплатно 

5.1.3  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при 
вече регистриран настоящ адрес 

4.00  

5.1.4  Издаване на удостоверение за сключен граждански 
брак - оригинал 

безплатно 

5.1.5  Издаване на многоезично извлечение от акт за 
гражданско състояние 

4.00  

5.1.6  Издаване на удостоверение за наследници 6.00  

5.1.7  Издаване на удостоверение за сключване на брак от 
български гражданин в чужбина 

10.00  

5.1.8  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за безплатно 



първи път 

5.1.9  Издаване на заверен препис или копие от личeн 
регистрационeн картон или страница от семейния 
регистър на населението 

3.00  

5.1.10  Възстановяване или промяна на име безплатно 

5.1.11  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за 
втори и следващ път 

4.00  

5.1.12  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 
връзки 

4.00  

5.1.13  Издаване на удостоверение за сключен граждански 
брак - дубликат 

4.00  

5.1.14  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт 
за гражданско състояние (акт за раждане, акт за 
смърт) 

4.00  

5.1.15  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 
1978 г. 

5.00  

5.1.16  Отразяване на избор или промяна на режим на 
имуществените отношения между съпрузи 

безплатно 

5.1.17  Издаване на удостоверение за раждане - оригинал безплатно 

5.1.18  Припознаване на дете безплатно 

5.1.19  Издаване на удостоверение за промени на постоянен 
адрес, регистриран след 2000 година 

4.00  

5.1.20  Издаване на удостоверение за родените от майката 
деца 

3.00  

5.1.21 Издаване на справки по искане на съдебни 
изпълнители 

Таксата е 
съгласно 
чл.431, ал.4 
от ГПК и 
Тарифата за 
съответната 
услуга от 
Наредбата 
за 
определянет
о и 
администрир
ането на 



местните 
такси и цени 
на услуги в 
община 
Девин 

5.1.22 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 
гражданин с документ за сключване на граждански 
брак в Република България 

10.00  

5.1.23 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за 
първи път 

4.00  

5.1.24 Издаване на удостоверение за семейно положение, 
съпруг/а и деца 

4.00  

5.1.25  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 4.00  

5.1.26  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите 
на населението 

4.00  

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

4.00  

5.1.28  Съставяне на актове за гражданско състояние на 
български граждани, които имат актове, съставени в 
чужбина 

безплатно 

5.1.29  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена 

4.00  

5.1.30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ 
адрес регистриран след 2000 година 

4.00  

5.1.31  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 
подаване на адресна карта за заявяване или за 
промяна на настоящ адрес 

4.00  

5.1.32  Издаване на удостоверение за правно ограничение 4.00  

5.1.33  Издаване на удостоверение за семейно положение 4.00  

5.1.34  Заверка на документи по гражданско състояние за 
чужбина 

6.00  

5.1.35  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при 
вече регистриран постоянен адрес 

4.00  

5.1.36  Издаване на удостоверение за постоянен адрес за безплатно 



първи път 

5.1.37  Промяна в актовете за гражданско състояние безплатно 

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

Безплатно, 
таксата е за 
Министерст-

во на 
правосъдие-

то 

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

безплатно 

5.1.40  Служебно издаване на удостоверение за вписване в 
регистъра на населението 

безплатно 

5.2 Правни и административно-технически услуги  

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

5.3 Административни услуги "Кадастър"  

5.3.1 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и 
кадастралните регистри 

безплатно 

5.3.2 Вписване на сдруженията на собствениците в 
общинския регистър 

безплатно 

5.3.3 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства 
по териториалното и селищното устройство 

15.00 

5.3.4 Отразяване на промени в разписания списък към 
кадастрален план 

3.00 

5.3.5 Презаверяване на скица, от издаването на която са 
изтекли 6 месеца 

5.00 

5.4 Административни услуги "Контрол по 
строителството" 

 

5.4.1 Проверка за спазване определената линия на 
застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура 

50.00 

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

50.00 

5.5 Административни услуги „Транспорт”  

5.5.1  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, безплатно 



обслужващи хора с увреждания и използване на 
улеснения при паркиране 

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

20.00 

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

50.00 

5.6 Административни услуги „Търговия, туризъм, 
транспорт” 

 

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

150.00 

5.6.2 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, 

ограничени за движение на пътни превозни средства 

- за година: 

- на леки автомобили 

- на лекотоварни автомобили 

- на товарни автомобили 

 

 

 

100.00 

150.00 

200.00 

5.6.3 Категоризация на средства за подслон и места за 

настаняване – заплаща се такса по тарифа за 

таксите, които се събират по Закона за туризма 

- при заявяване на услугата  

- при получаване на категорийната символика -

включваща удостоверение и табела се заплаща  

- До 20 стаи  

- от 21 до 40 стаи  

- от 41 до 60 стаи  

- от 61 до 100 стаи  

- над 100 стаи 

 

 

 

1/2 такса 

останалата 

1/2 такса 

250.00 

500.00 

940.00 

2500.00 

5000.00 

5.6.4 Вписване на промени в обстоятелствата за 
категоризирани места за настаняване и издаване на 
удостоверение 

150.00 

5.6.6 Прекратяване на категория на туристически обект безплатно 



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

50.00 

5.6.8 Регистрация на пътни превозни средства с 
животинска тяга 

10.00 

5.6.9 Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение: 

- заведения до 21 места 

- заведения от 21 до 50 места 

- заведения над 50 места  

 

 

110.00 

250.00 

500.00 

5.6.10 Потвърждаване или промяна категорията на 
туристически обект 

Таксата по 
т. 5.6.3 

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

30.00 

5.6.12 Издаване на удостоверение за категория на 
туристически обект – дубликат  

100.00 

5.7 Административни услуги „Реклама”  
5.7.1 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи 
30.00 

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

30.00 

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

30.00 

5.8 Административни услуги „Социални дейности”  
5.8.1 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на 

предложения до общинския съвет за отпускане на 
персонални пенсии 

безплатно 

5.9 Административни услуги „Зелена система”  
5.9.1 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ 

броя дървета и на лозя над 1 декар 
2.00 

5.9.2  Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни 
декоративни дървета и дървета с историческо 
значение 

5.00 

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

2.00 



5.10 Административни услуги „Земеползване”  
5.10.1 Промяна на предназначението на земеделските земи 

и включване в строителните граници на населените 
места 

безплатно 

5.11 Административни услуги „Селско стопанство и 
екология” 

 

5.11.1 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 
добита извън горския фонд 

30.00 

5.11.2  Издаване на удостоверение за билки от култивирани 
лечебни растения 

6.00 

5.11.3  Регистрация на собственици на пчели и пчелни 
семейства (извършва се от кметствата) 

5.00 

5.11.4  Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за 
регистрация на земеделски производители в 
областната дирекция „Земеделие” 

безплатно 

5.11.5 Издаване на разрешително за достъп до горски 
територии 

5.00 

5.11.6 Издаване на разрешения на физически и юридически 
лица за извозване на битови и производствeни 
отпадъци, строителни и земни маси 

5.00 

5.11.7 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емл
регистър 

 

5.00 

5.11.8 Издаване на позволително за ползване на лечебни 
растения 

5.00 

І. Билки (в сурово състояние) – за 1 кг   

1. Грудки, корени, коренища   

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, 
горска ягода 

0.10  

- кукуряк, мъжка папрат, сладка папрат, чемерика 0.10  

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка 0.05  

- глухарче, девесил, черен оман, пищялка, чобанка 0.02  

- други 0.05  

2. Листа:   

- мечо грозде 0.10  



- боровинка червена и черна, лудо биле 0.05  

- бръшлян, чобанка 0.05  

- глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, 
ягода горска 

0.05  

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел 0.05  

- други 0.05  

3. Стръкове:   

- блатно кокиче 0.10  

- горицвет, лазаркиня 0.10  

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, 
лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче 

0.05  

- лим зелен, лудо биле, ранилист, теменуга иризлива, 
чубрица планинска 

0.05  

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 
мащерка, очанка, риган обикновен 

0.05  

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, 
пача трева, пелин обикновен, поддъбиче бяло, 
поддъбиче червено, пчелник, равнец бял 

0.02  

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, 
змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокрещ, 
оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ 

0.02  

- други 0.05  

4. Цветове:   

- липа 0.10  

- божур, иглика 0.05  

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез,тъжник 
блатен 

0.05  

- акация бяла, бъз 0.05  

- вратига, глог, равнец бял 0.02  

- други 0.05  



 5. Плодове:   

 - боровинка червена и черна, хвойна червена 0.20  

 - хвойна сибирска 0.10  

 - кисел трън, къпина, малина 0.05  

 - бъз, глог, конски кестен, киселица 0.02  

 - бъзак, трънка 0.02  

 - други 0.05  

6. Семена:   

- есенен минзухар 0.15  

- други 0.10  

7. Пъпки:   

- странични борови връхчета 0.20  

- бяла бреза, черна топола 0.10  

- други 0.10  

8. Кори:   

- мъждрян, ясен 0.20  

- зърнастец, кисел трън, леска 0.10  

- върба 0.05  

- дъб 0.05  

- бреза 0.02  

- други 0.05  

9. Лишеи:   

- исландски 0.10  

ІІ. Генетичен материал за култивирано 
отглеждане, включително при лабораторни 
условия, за създаване на колекции или за 
възстановяване на други места в природата 

  

1. От защитени лечебни растения:   



 - плодове – за 100 гр. 20.00  

- семена – за 100 гр. 50.00  

- резници – за 1 бр. 2.00  

2. От лечебни растения под специален режим на 
опазване и ползване: 

  

- луковици, грудки, коренища – за 1 бр. 1.00  

- плодове – за 100 гр. 5.00  

- семена – за 100 гр. 10.00  

- резници – за 1 бр. 0.50  

3. От други лечебни растения:   

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с  
изключение на описаните – за 1 бр. 

0.10 

- лук(всички видове), перуника(всички видове) – за 
1 брой 

0.20  

- ботурче есенно (есенна циклама) – за 1 бр. 1.00  

- плодове – за 100 гр. 2.00  

- семена – за 100 гр. 5.00  

- резници – за 1 бр. 0.10  

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

5.00 

5.11.10 Издаване на разрешения на физически и юридически 
лица за извозване на битови и производствeни 
отпадъци, строителни и земни маси – на куб. м. 

 

5.00 

5.11.11 Издаване на удостоверение за собственост на 
земеделска земя от емлячен регистър 

5.00 

5.12 Административни услуги „Местни данъци и 
такси” 

 

5.12.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения по Закона за местните данъци и такси 

5.00 

5.12.2  Издаване на документи от значение за признаване, 
упражняване или погасяване на права или 

5.00 



задължения по „Закона за местните данъци и такси” 

5.12.3  Издаване на удостоверение за дължим размер на 
патентния данък 

5.00 

5.12.4  Издаване на удостоверение за декларирани данни 6.00 

5.12.5  Издаване на удостоверение за дължим и платен 
данък върху наследство 

5.00 

5.12.6  Издаване на копие от подадена данъчна декларация 5.00 

5.12.7  Предоставяне на данъчна и осигурителна 
информация 

безплатно 

5.12.8  Заверка на документи по местни данъци и такси за 
чужбина 

10.00 

5.12.9  Издаване на препис от документ за платен данък 
върху превозни средства 

3.00 

5.12.10  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
право на строеж: 

 

- обикновена услуга 10.00 

- бърза услуга 15.00 

- експресна услуга 20.00 

5.12.11 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
право на ползване: 

 

- обикновена услуга 10.00 

- бърза услуга 15.00 

- експресна услуга 20.00 

5.12.12 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
недвижим имот и незавършено строителство: 

 

- обикновена услуга 10.00 

- бърза услуга 15.00 

- експресна услуга 20.00 

5.12.13 Издаване на препис от документ за платен данък 
върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци 

3.00 

5.13 Административни услуги „Нотариална дейност”  



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

безплатно 

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

- за всеки лист 
- за всеки следващ 

 
 

10.00 
2.00 

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

- за заверка на подписа 
- за всеки следващ подпис, първа страница 
- за всяка следваща 

 

 
10.00 
10.00 
2.00 

5.14 Административни услуги, предоставяни от 
всички администрации 

 

5.14.1 Извършване на консултации, представляващи 
законен интерес за физическо или юридическо лице 
относно административноправен режим, които се 
дават по силата на нормативен акт или които са 
свързани с издаване на административен акт или с 
извършване на друга административна услуга 

безплатно 

5.14.2 

Предоставяне на достъп до обществена информация 

Съгласно 
тарифата на 

МФ 

5.14.3  Уточняване на разлики между издадено 
удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни 
за осигуреното лице от информационната система на 
НОИ 

безплатно 

5.14.4  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 
3) 

2.00 

5.14.5  Издаване на удостоверение за осигурителен доход 
(УП 2) 

2.00 

6. РАЗДЕЛ VІ 
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА 

 

6.1 За ползване на гробни места над 8 години се 
заплащат еднократно такси: 

  

- до 15 години  50.00  

- за вечни времена  100.00  



6.2 За ползване на семейни гробни места  

 - до 15 години 200.00 

 - за вечни времена 300.00 

6.3 За придадени по регулация маломерни гробни места Съответната 
част от 
таксата 

определена 
за гробното 
място 

6.4 За урнов гроб 50 % от 
таксите по 
т. 6.1 

6.5 За изкопаване на гроб 40.00 

6.6 За изкопаване на гроб със загробване 50.00 

6.7 За изкопаване на детски гроб 50 % от 
таксата по т. 

6.3 или т. 
6.4 

6.8 Изкопаване на гроб с дълбочина над 2.20 м. за 
погребване на покойници преди изтичане на 8 
годишен срок: 

  

- без загробване 80.00 

- със загробване 90.00 

6.9 Изкопаване на гроб с изравяне на трупове или 
останките им за използване на същия гроб: 

  

- без загробване 70.00 

- със загробване 80.00 

6.10 Изкопаване на останки от трупове за пренасянето им 
в друго населено място 

70.00 

7. РАЗДЕЛ VІІ  
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

  

7.1 За регистрация на домашно куче безплатно 

7.2 За притежаване на домашно куче – годишно за 1 бр. 10.00 

8. РАЗДЕЛ VІІІ  
ТАКСИ ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

 



8.6 ВЪНШНА РЕКЛАМА 

Размер по площ на рекламното 
съоръжение 

Дължима такса в лева за месец 

І-ва зона ІІ-ра 
зона 

ІІІ-та зона 

До 0.25 кв.м. включително 2.4 1.8 1.20 

До 1 кв.м. включително 4.8 3 2.40 

До 2 кв.м. включително 7.2 4.8 3.60 

До 3 кв.м. включително 9.6 6 4.80 

 При площ над 3 кв.м. дължимата тарифа се определя 
индивидуално, с 2 /два/ лева се завишава за всеки започнат кв.м. 
Зоните са дефинирани в Наредбата за рекламната дейност на 
територията на Община Девин.  

8.7 ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ 

Размер по площ на рекламното 
съоръжение 

Дължима такса в лева за месец 

І-ва зона ІІ-ра 
зона 

ІІІ-та зона 

8.1 Раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри 
или проби и други с рекламна цел на обществени 
места – на ден за едно лице 

2.40  

8.2 Такса за разлепване на печатни рекламни материали   

- до 30 броя 6.00  

- над 30 броя 12.00  

8.3 Такса за обсъждане на проекти по чл.20 от 
Наредбата за рекламната дейност на територията на 
Община Девин: 

  

- специални рекламни пана – осветени отвътре 
касети, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, 
видео стени и други технически сложни съоръжения  

36.00  

- фирмени пана, транспаранти и др.  18.00  

- информационно - указателни табели  12.00  

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

30.00  

8.5 Такса-разрешение за поставяне на рекламно 
съоръжение върху превозни средства 

- за 1 кв.м.  

 

2.00  



До 0.5 кв.м. включително 1.8 1.2 0.60 

До 1 кв.м. включително 2.4 1.8 1.20 

До 2 кв.м. включително 3.6 2.4 1.80 

До 3 кв.м. включително 4.8 3.6 2.40 

До 5 кв.м. включително 6 4.8 3.60 

При площ на рекламното съоръжение над 5 кв.м. дължимата тарифа 
се определя индивидуално, с 1.00/един/ лев се добавя за всеки 
започнат кв.м. 

8.8 ФЛАЖНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ-ТРАНСПАРАНТИ 

Размер по площ на рекламното 
съоръжение 

Дължима такса в лева за месец 

І-ва зона ІІ-ра 
зона 

ІІІ-та зона 

До 2 кв.м. включително 6 3.6 1.80 

До 4 кв.м. включително 9.6 4.8 3.00 

До 6 кв.м. включително 12 7.2 4.80 

До 8 кв.м. включително 18 12 7.20 

При площ на рекламното съоръжение над 8 кв.м. дължимата тарифа 
се определя индивидуално, с 3.00 /три/ лева се добавя за всеки 
започнат кв.м. 

8.8 За поставяне на знамена на самостоятелни стойки, 
фасади, стълбове и др. до 2 кв.м. – месечно за 1 брой  

1.80  

8.9 Използване на автомобили с високоговорител с 
рекламна цел – на ден за един автомобил 

12.00  

8.10 Провеждане на рекламно шествие – на ден 18.00  

8.11 Ползване на маси, от които се раздават рекламни 
материали – за 1 кв.м. на ден 

2.40  

8.12 Светлинна реклама от неонови тръби, електрически 
лампи и други на огради, стени, калкани и други - на 1 
кв.м. на месец, но не по-малко от 3.00 лева на месец 
за една реклама 

1.20  

8.13 За високоговорители на павилиони, маси и други с 
рекламна и пропагандна цел – за година 

24.00  



 

9. РАЗДЕЛ ІХ  

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН   

9.1 За охрана и опазване на естествени и изкуствени 
ливади и многогодишни треви – за 1 дка. 

1.00  

9.2 Маркиране и отсичане на дървета в собствен имот 
извън горски територии свързани със закона за 
опазване на селскостопанското имущество 

 

 А) овощни видове   

 - дърва за огрев за един брой 1.50 

 - за строителна дървесина за един брой 3.00 

 Б) за горски широколистни видове  

 - дърва за огрев за един брой 2.00 

 - за строителна дървесина за един брой 4.00 

 В) за горски иглолистни видове  

 - дърва за огрев за един брой 2.00 

 - за строителна дървесина за един брой 4.00 

 - за новогодишни елхи 0.50 

 Г) за ценни овощни видове  

 - дърва за огрев за един брой 3.00 

 - за строителна дървесина за един брой 6.00 

9.3 За проверка на обстоятелствата за издаване на 
заповед по чл.34 от закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи или съответен отказ 

 

30.00 



10 ВИДОВЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ, съгласно чл.61 от 
Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в община 
Девин  

  

10.1 Ползване на залите Общинска собственост в гр.Девин 
и залите на Общината по населените места - за 1 час 

15.00  

10.2 Ползване на кино - салони - за един час 100.00  

10.3 За паркиране на паркинги - общинска собственост   

а) за час:   

- за леки и лекотоварни автомобили 0.50  

- за товарни автомобили и автобуси 1.00  

б) за денонощие:   

- за леки и лекотоварни автомобили 5.00  

- за товарни автомобили и автобуси 10.00  

в) за месец:   

- в град Девин 35.00  

- другите населени места на Община Девин 10.00  

г) за работещи в предприятия и учреждения 
прилежащи към съответния паркинг – на месец. 

10.00  

д) за учреждения и предприятия, за служебен паркинг 
– на месец 

35.00  

10.4 Такса пренос на минерална вода по топлопровод 
„Беденски бани” - на куб.м. 

0.70  

10.5 Такса за пренос на минерална вода по топлопровод от 
извор „В-3”-на куб.м. 

0.50  

10.6 Такса за ползване на минерална баня в местността 
„Беденски бани”  

  

за възрастни 3.00  

за пенсионери и учащи  2.00  

10.7 Рекламни тарифи на интернет страницата на 
община Девин 

  

За първия ден - страница 5.00  

За всеки следващ ден 

- за денонощие 

 

1.00 

Цените са без ДДС 

 

 


