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Н А Р Е Д Б А 

за изменение и допълнение на Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на 

община Враца 
 
 

(Приета с РЕШЕНИЕ № 226/ по Протокол № 41 от  06. 03. 2003 година на ОбС Враца, изменена и 
допълнена с РЕШЕНИЕ № 260 по Протокол № 46 от  03. 07. 2003 година на ОбС Враца, изменена и 
допълнена с РЕШЕНИЕ № 25 от 03. 02. 2004 година на ОбС Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 
44 по Протокол № 8 от  07. 03. 2004 година на ОбС Враца,  изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 169 по 
Протокол № 22 от 24. 03. 2005 година на ОбС Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 170 по 
Протокол № 22 от  24. 03. 2005 година на ОбС Враца, изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 438 по 
Протокол № 42 от  21. 12. 2006 година на ОбС Враца и с изменена и допълнена с РЕШЕНИЕ № 39 по 
Протокол № 7 от 11. 02. 2008 година на ОбС Враца   и РЕШЕНИЕ № 304 /29.01.2009 г. на Общински съвет 
–Враца /  

 
§ 1.  В чл.3, ал.1, предложение трето се изменя и допълва така: 
           „за ползване на детски ясли, детски градини, специализирана институции за предоставяне на социални 
услуги, общежития и други общински социални услуги”. 
 
§ 2.   Чл. 14б, ал.1 се изменя и допълва така: 
          „Когато част от таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.16 подават 
декларация в Дирекция „Местни данъци и такси” до 30 ноември на предходната година, а за придобитите през 
годината имоти, в двумесечен срок от датата на придобиването им”. 
 
§ 3.   Чл. 14б, ал.3 се изменя и допълва така: 
  „Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния 
вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща 
годишната такса върху данъчната оценка  или върху отчетната  стойност на имота в определения от Общинския 
съвет размер”.  
 
§ 4.  В чл. 14б се създава нова ал.8: 
  (8) Срокът за плащане по алинея 7 съвпада с първия срок по чл. 28, ал1 от Закона за местни данъци и такси, 
без право на отстъпка. При просрочие се прилага  Закона   за лихвите върху данъци, такси и други подобни 
държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. 
 
§ 5.  Чл. 15а, ал.4 се изменя и допълва така: 
(4) „Собствениците или ползвателите на имоти по чл.15а, ал.3 подават декларация в Дирекция „Местни данъци 
и такси” в срок до 30 декември на предходната година”.  
 
     § 6.  Чл. 20, ал.6, б.”а”, т. 1.5. се изменя и допълва така: 
           „на  месец І и ІІ зона – 7,50 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 6.00 лв./м2 
V зона - 5.00 лв./м2”. 

 
      § 7.  Чл. 27 се изменя така: 
      Чл. 27. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на 
Закона за туризма. 
приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общината. 
таксата се определя в размер на 0,50 лв./ден за лице.  
      (4) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, 
едновременно със заплащането на услугата. 
     (5) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за 
подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата и се внася по бюджетната сметка 
 
    §8 .  Раздел  V Такси за добив на кариерни материали се отменя. 
 
    §9.  В Чл.39, ал.1 се отменя т.8 и т.9. 



 
     §11.   Чл.40 се изменя така: 
Чл. 40.  За издаване заповед за настаняване в общинско жилище се заплаща такса в размер на 3.00 лв. 
 
§12.   Чл. 41 се изменя и допълва така: 
 Чл. 41 (1) На основание чл. 113, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗТТИ 
за издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия се заплаща такса, както следва: 
 1. Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия:  
 
 1.1. За обекти в град Враца в зависимост от нетната търговска площ: 
 1.1.1.  до 20 кв. метра   - 200 лв. за един обект 
  от 21 кв. м до 50 кв.м  - 250 лв. за един обект 
  над 51 кв.м    - 300 лв. за един обект 
 
 1.2. За обекти в другите населени места на общината  – в зависимост от нетната търговска площ: 
 1.2.1. до 20 кв.м   -   50 лв. за един обект 
  от 21 кв. м до 50 кв.м  - 100 лв. за един обект 
  над 51 кв.м   - 150 лв. за един обект 
 
 1.3. За обекти за хранене и развлечения в зависимост от броя на местата за сядане: 
 1.3.1. до   20 места   - 100 лв. за един обект 
 1.3.2. от   21 до 50 места  - 150 лв. за един обект 
 1.3.3. от   51 до 150 места  - 200 лв. за един обект 
 1.3.4. от 151 до 300 места  - 300 лв. за един обект 
 1.3.5. над 300 места   - 600 лв. за един обект 
 
  (2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след 
представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови 
задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението. 
 
§13.   Чл. 42. се изменя  така: 
Чл. 42. Таксите по чл. 41, ал.1 се заплащат от лицата при предявяване на искането за издаване на разрешението. 
 
§14.  В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 
 Чл. 51, ал.1, т.11. се изменя  така: 

11 
 

 
Разрешение за разкопаване за ремонт и 
реконструкция на съществуващи линейни 
съоръжения и обекти  

7 - - 

5,00лв/ м2 + 
депозит 
от 50,00лв/ 
м2 

Депозитът 
се  
връща, след 
като се 
възстанови  
настилката  

 
Чл. 51, ал.1, т.18. се отменя; 
 
Чл. 51, ал.1, т.19. се изменя  така: 

19 

 
Оценка на поземлен имот по реда на 
Наредбата за условията и реда за 
установяване на текущи  
пазарни цени на земеделските земи 

14 7 4 30,00 

Територии 
по  
ЗСПЗЗ, 
касаещи § 4 

 
Чл. 51, ал.1, т.36. се изменя  така: 

36.  
Издаване разрешително за окастряне или 
отсичане на дървета в регулация 14 7 - 5,00 

Допълни- 
телно се 
събира такса 
по Наредба № 
5-ОбС 

 
Чл. 51, ал.1, т.41. се изменя  така: 

41.  
Издаване на удостоверение от общ характер 
и служебна бележка- във връзка с общинската 

 
 
14  

 
 
7  

 
 
3  

 
 
10,00 

  



собственост 
 
Чл. 51, ал.1, т.46. се изменя  така: 

46  
декларация за картотека по условията на 
ЗОС; 
заявление за включване в списъка по 
ЗУЖВГМЖСВ;  

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
2,0 
 
5,0 

 

 
Чл. 51, ал.1, т.47. се изменя  така: 

47  
Пакет документи за закупуване на общинско 
жилище 

- - -    
5,0 

 

 
Чл. 51, ал.1, т.59. се изменя  така: 

59 

 
При учредяване на право на прокарване на 
линейни обекти и съоръжения през терени, 
публична общинска собственост, по чл. 193 
от ЗУТ  

14   

17 
лв./линеен 
метър+ 
депозит 
от 50,00 лв. 

Депозитът 
се  
връща, след 
като се  
възстанови  
настилката 

 
Чл. 51, ал.1, т.94 (нова):  

94 
 
За регистрация  / промяна на собственика на 
поземлен имот в територии по & 4 от ЗСПЗЗ 

7 - -  10,00  

 
§15.  Приложение 1 се изменя така: 
Приложение №1 - Такси за одобряване на инвестиционни проекти /към чл.51 ал.1 т. 7, 9, 10, 13, 14, 15 , 63, 
64 и 65/ 

ЗОНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІ-ра зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 
лв./ м2 РЗП 

ІV-та зона 
лв./ м2 РЗП 

Села, 
извънселищни 
територии 

Многофамилни жилищни сгради 3,00 2,375 1,75 1,125 0,50 
Сгради за обществено обслужване 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 
Производствени сгради 2,00 1,625 1,25 0,875 0,50 
Еднофамилни жилищни сгради 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 
Линейни строежи – за 1 м1  0,50 0,025 0,25 0,25 0,25 

§16.  Чл.52, ал.2  се изменя така: 
 (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени със заповед на кмета служители на 
общинската администрация, а  наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 
упълномощени от него длъжности лица. 
 
 

§17.  Чл.53 се изменя така: 
Чл. 53. (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и 
други подобни държавни вземания по реда на Данъчно осигурителен процесуален кодекс / ДОПК /. 
(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административно процесуален 
кодекс /АПК/. 
(3) Актът за установяване на вземанията може да се обжалва по реда на АПК; 
(4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по предвидения от закона ред. 
 
§18.  §3. от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така: 
§ 3. При частично плащане на такси по тази наредба, за дължимите до пълния размер суми, доплащането се 
извършва при условията на тази наредба. 
 
§19.  §5. от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така: 
§ 5. Размерът на туристическата такса на Глава втора, Раздел четвърти се определя с Решение на Общинския 
съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.  

чл.22, ал.2 се изменя така: 
/2/ Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за : 
- деца с един родител или деца отглеждани от самотен родител; 



 
чл.22, ал.3 , т.2 се изменя така: 
2. за деца с един родител 50% за първо, 50% за второ , а за трето и всяко следващо дете такса не се  

заплаща и деца отглеждани от самотен родител. 
 
Чл.51, т.1 позиция № 30  се изменя така: 
Позиция 30 : Издаване на временни пропуски/разрешителни/ за влизане в забранени за движение на 

МПС улици и зони 
- 5,00 лв. на ден за товарни двуоси МПС; 
- 10,00 лв. на ден за три и повече оси / товарни автомобили/. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Н А Р Е Д Б А 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на 

община Враца 
 

(Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 260/03.07.2003 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение №25/03.02.2004 г на ОбС Враца., изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г на ОбС Враца., 

изм. и доп. с Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС 
Враца, изм. и доп. с Решение № 170 / 24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение №349/25.05.2006г. на 

ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. 
на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 123/29.05.2008 

г. на ОбС Враца, изм. с решение №190/01.08.2008г, изменена и допълнена с Решение № 206/ 11.09.2008г.и , 
изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца приета с Решение № 304 / 
29.01.2009 година ) 

 
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1).С тази Наредба се уреждат определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и 

права, получавани от гражданите. 
(2). Наредбата определя и реда, начина и сроковете за тяхното събиране на територията на община Враца. 
Чл. 2. Целта на наредбата е да предостави на гражданите на общината общодостъпни и качествени услуги и да 

създаде: 
1. оптимални условия за самофинансиране на общинските услуги и права; 
2. действащи механизми за ефективно разпределение на общинските ресурси на основата на обективно и 
справедливо определяне на таксите и цените на услугите;  
3. равнопоставеност при предоставянето на общински услуги и права. 

Чл. 3.(1) На територията на община Враца се събират следните местни такси: 
1. за битови отпадъци; 
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 
3. за ползване на детски ясли, детски градини, специализирана институции за предоставяне на социални 
услуги, общежития и други общински социални услуги; 
4. за добив на кариерни материали; 
5. за технически услуги; 
6. за административни услуги; 
7. туристическа такса; 
8. за откупуване на гробни места; 
9. (нова -  с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца) за притежаване на куче; 
10.(изм. и доп. с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца) други местни такси, определи със закон. 

(2) Всички останали услуги и права, с изключение на тези по ал.1, се предоставят от Общината по цени, 
определени с настоящата наредба. 

(3) Общината не определя и не събира такси за общински услуги и права, предназначени за всеобщо ползване. 
 

РАЗДЕЛ I 
Определяне на размера на общинските такси 

и цени на услуги и права 
 

Чл. 4. (1) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. 
(2) Местните такси и цените на услугите и правата се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които има установен ред в Закона за местните данъци и такси 
/ЗМДТ/. 

(3) Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определят в български лева. 
Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги и права се определя при спазване на следните 

принципи: 
 възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 
 създаване  на  условия  за  разширяване  на предлаганите  услуги  и повишаване на тяхното 

качество; 
 постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на 

услуги и права;. 



(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга се определя отделна такса или 
цена за всяка от дейностите. 

(3) Размерът на таксата или цената на услугата 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. 

(4) В случаите, когато размерът на таксите или цените на услугите не възстановява пълния размер на 
разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата или цената е за сметка 
на общинските приходи. 

(5) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и другите актове 
за неговото прилагане. 

Чл. 6. (1) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) С ежегодното приемане на бюджета на 
общината Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на 
отделни такси и услуги. 

(2) Освобождаването не може да става за сметка на приходите от други такси и услуги. 
(3) (нова -  Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) Кметът издава разрешение за разсрочване или 

отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лева и при условие, че разсрочване или отсрочване се 
иска до една година от датата на разрешението. 

(4) (нова - Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване 
или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година. 

Чл. 7. Лица, които не ползват предоставената им услуга през съответната година или за определен период 
от нея,заплащат съответната такса или цена, съобразно периода на ползването на услугата. 

Чл. 8. (1) Когато предоставянето на услуги и права се извършва от други субекти при пазарни условия, за 
основа при определяне на цените могат да се приемат пазарните стойности. 

(2) В случаите по ал. 1 размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи, което 
позволява получаването на нетни приходи. 

Чл. 9. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги и права се извършва от и за сметка на общината. 
Местните такси и цени на услуги и права се събират от общинската администрация и общинските 

търговски дружества, чийто предмет на дейност съставлява това, чрез възлагане по договор. 
Приходите по ал.2 постъпват в бюджетната сметка на общината. 
Чл. 10. Когато на общината е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е 

предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет 
 

РАЗДЕЛ II 
Оптимизиране на размера на местните такси 

и цените на услугите и правата 
Чл. 11. (1) За оптимизиране размера на местните такси и цените на услугите и правата, общината се 

ръководи от интересите на гражданите, на които предоставя общински услуги и тенденциите в развитието на 
общинските финанси. 

 Общинският съвет извършва промени в размера на местните такси и цени на услугите и правата 
само при доказана необходимост. 

 Промените в размера на местните такси и цени на услугите и правата се извършва по реда на 
тяхното приемане. 

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася за обсъждане в Общинския съвет най-малко веднъж годишно 
финансово-икономически анализ на прилаганите местни такси и цени на услуги и права. 

(2) Анализът по ал. 1 съдържа: 
 оценка на влиянието на действащите такси и цени върху финансовото състояние на общината; 
 предложение за оптимизиране на действащите местни такси и цени на услуги и права; 
 предложение за разширяване на обхвата на предоставяните 
 общински услуги; 
 мерки за подобряване администрирането на местните такси и цените на услугите и правата. 

Чл. 13. За оптимизиране на местните такси и цени на услуги и права и за повишаване качеството на 
администрирането, общинската администрация поддържа данни за: 

 дейностите и услугите, за които има определени местни такси и цени на услуги; 
 ползвателите на предоставената услуга; 
 използваната информация за въвеждане на таксите и цените и конкретния механизъм за 

определяне на техния размер; 
 информация за събраните приходи от всяка конкретна такса или услуга. 

 
Глава втора 

МЕСТНИ ТАКСИ 
 



РАЗДЕЛ I  
Такса 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) (нова-Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) Основа за определяне на таксата за битови отпадъци 
за услугите по събирането, извозването и обезвреждането им в депа или в други съоръжения е количеството на 
битовите отпадъци, а за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – данъчната оценка или 
отчетната стойност на недвижимите имоти.  

(3) (нова - с Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) Когато не може да се определи количеството на 
битовите отпадъци за всеки отделен имот, основа за определяне на таксата е данъчната оценка или отчетната 
стойност на недвижимия имот.  

Чл. 14а (нов - Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца)(1) Размерът на таксата за битови отпадъци се 
определя в левове според количеството на битовите отпадъци и пропорционално в промил върху данъчната оценка 
или отчетната стойност на недвижимите имоти за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места и се конкретизира всяка година с План – сметката на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.  

(2) При определяне размера на частта от таксата според количеството на битовите отпадъци, се включват 
разходите за:  

- осигуряване на съдове за битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.,  
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или другите съоръжения за 

обезвреждането им;  
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата или 

другите съоръжения за обезвреждането на битови отпадъци;  
Чл. 14б (нов - Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на 

ОбС Враца, изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г. ) (1) Когато част от таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл.16 подават декларация в Дирекция „Местни данъци и такси” до 30 ноември на 
предходната година, а за придобитите през годината имоти, в двумесечен срок от датата на придобиването им  

(2) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) В декларацията се посочва вида и броя на 
съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината и периодичността на сметоизвозване.  

(3) (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г.) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-
малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в 
определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка  или върху отчетната  стойност 
на имота в определения от Общинския съвет размер.  

(4) (нова -  Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС 
Враца) Размерът на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица, които имат задължения за такса 
битови отпадъци за предходната година се определя по общия ред и не могат да ползват условията на чл14б, ал.1 . 

(5) (нова - Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) Информацията по чл.14б се подава от сектор 
“Екология” на Дирекция “МДТ” в срок до 31 декември 

(6) (нова -  Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца)  При подадена декларация за определяне размера 
на ТБО според количеството отпадъци и периодичност на сметоизвозване - облагането се осъществява съгласно 
волеизявлението на собственика на имота /юл/фл 

(7) (нова - Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) За обекти с временен статут, построени върху 
общински терени се заплаща еднократен годишен размер на ТБО за квадратурата застроена площ в размер 2 лв./м2. 

(8) (нова- с р-ние 304/ 29.01.2009г. )Срокът за плащане по алинея 7 съвпада с първия срок по чл. 28, ал1 
от Закона за местни данъци и такси, без право на отстъпка. При просрочие се прилага  Закона   за лихвите върху 
данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. 

 
Чл. 15. (изм. и доп. с  Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) За имоти, намиращи се извън районите, в 

които общината е организирала събиране, извозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци.  

Чл. 15a. (нов - Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) (1) Не се събира такса за:  
1. сметосъбиране и сметоизвозване , когато услугата не се предоставя от общината;  
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване-когато услугата не се предоставя от 
общината;  
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.  

(2) Освобождават се от такса:  
1. имотите публична общинска собственост;  
2. читалищата;  
3. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;  



4. (нова с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  сградите-паметници на културата, когато не се 
използват със стопанска цел и не служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и 
членовете на неговото семейство 
5. (нова с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) условие за освобождаване от сметосъбиране и 
сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година е същите да не са декларирани 
като “основно жилище” от нито един от съсобствениците /респ. ползвателите/. 

(3) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  За имоти, които няма да се ползват през 
цялата година, се заплаща пълния размер на частта от таксата за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване.  

(4) (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г)Собствениците или ползвателите на имоти по чл.15а, ал.3 подават 
декларация в Дирекция „Местни данъци и такси” в срок до 30 декември на предходната година 

(5) (нова -  Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца) Собственици или ползватели на имоти, придобити 
през текущата година не могат да ползват облекченията по чл.15а, ал.3. 

Чл. 16. Таксата се заплаща от: 
1. собственика на имота; 
2. при учредено вещно право на ползване - от ползвателя; 
3. при предоставяне на особено право на ползване - концесия - от концесионера. 
Чл. 17. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет 

въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; 
 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане на битови 
отпадъци; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 

(2) (нова -  Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  Кметът на Общината определя начина за 
информиране на задължените лица за размера на дължимата такса битови отпадъци 

Чл. 18. (1) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) Сроковете за погасяване на 
задълженията за ТБО съвпадат със сроковете по чл.28 /1/ от ЗМДТ и следващите изменения 

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
Чл. 19. (1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец. 
(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 събира включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 
 

 
РАЗДЕЛ II 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,  
тротоари, площади и улични платна 

 
Чл. 20. (изм. и доп. с Решение № 170 / 24.03.2005 г. на ОбС) Враца ал. 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 други предназначение, които са общинска собственост.  

ал. 2: Таксата се заплаща от физическите и юридически лица в зависимост от зоната, в която се намират 
терените по ал. 1 или в размер достигнат на търг / конкурс за съответния терен;  

ал. 3: Зоните по ал. 2 се определят с решение от Общинския съвет  
ал. 4: Таксата се плаща при наличие на разрешение за упражняване на сезонна търговия  
ал. 5: при ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10 дни преди 

започване на месеца  
ал. 6: (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  Таксите се определят, както следва: 
а) 1.1. За ползване на места за търговия с дребно размерни и пакетирани промишлени стоки: 
 
на ден І и ІІ зона - 2.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 1.50 лв./м2 
V зона - 1.00 лв./м2 
 
на месец І и ІІ зона  - 50.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 40.00 лв./м2 
V зона - 30.00 лв./м2 

 



1.2. за ползване на места за търговия с печатни произведения, арт изделия и лотарийни билети 
 
на ден І и ІІ зона - 1.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 0.80 лв./м2 
V зона - 0.50 лв./м2 

 
на месец І и ІІ зона - 25.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 20.00 лв./м2 
V зона -15.00 лв./м2 

 
1.3. За ползване на места за търговия с цветя, плодове и зеленчуци, пуканки и ядки 
 
на ден І и ІІ зона - 3.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 2.00 лв./м2 
V зона - 1.00 лв./м2 

 
на месец І и ІІ зона - 40.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 30.00 лв./м2 
V зона - 20.00 лв./м2 

 
1.4. за ползване на места за продажба на сладолед, закуски тип „Хот-дог”, варена и печена царевица 
 
на месец І и ІІ зона - 50.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 40.00 лв./м2 
V зона - 30.00 лв./м2 

 

1.5. За разполагане маси, столове и витрини 
 
на месец І и ІІ зона - 5.00 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 4.00 лв./м2 
V зона - 3.00 лв./м2 

 
2. За продажба с кола, впрегната с добитък 
 
на ден V зона - 4.00 лв./м2, 
а в останалите зони не е разрешена продажба 
 
3. „Не се разрешава продажба от лек автомобил, с изключение на пазар „Металург” - с такса на ден 10.00 

лв./м2. 
4. „Не се разрешава продажба от товарен автомобил или ремарке, с изключение на пазар „Металург” – с 

такса на ден 20.00 лв./м2 ” 
5. За ползване на общински терен от таксиметрови автомобили – на месец по 5.00 лв./м2 за всяко МПС.  
6. Такса за издаване на разрешение за товаро-разтоварна дейност в ЦГЧ (ул. Екзарх Йосиф, бул. Втори 

юни, Крайречен булевард, ул. Васил Кънчов) на автомобили над 2.5 тона:  
на година-50.00 лв./м2 

 
Зареждането се извършва по часови график: 
Пролет – лято - от 22.00 ч. до 06.00 ч. 
Есен – зима - от 20.00 ч. до 07.00 ч. 
 
б) (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) За ползване на места и терени, върху които са организирани 

панаири, събори и празници се събира такса: 
на  месец І и ІІ зона – 7,50 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 6.00 лв./м2 
V зона - 5.00 лв./м2 
в) за ползване на места и терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и 

други атракциони, се събира такса: 
 
на ден І и ІІ зона - 0.80 лв./м2 

ІІІ и ІV зона - 0.50 лв./м2 
V зона - 0.40 лв./м2 

 



(7) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  “Общински пазари и тържища Враца ЕООД 
събира общинските такси след издаване на разрешение от отдел „Управление на общинска собственост”, 
съобразено със схемата, одобрена от главния архитект. 

Контролът по изпълнение на раздел ІІ от Наредбата се осъществява от общинската администрация. 
(8) (нова -  с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)  Информацията за пета зона се отнася за селата от 

общината 
Чл. 21. (изм. и доп. с Решение № 170 / 24.03.2005 г. на ОбС) Кметът на Общината, издал разрешението за 

ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от 
лицето, на което е предоставено, при системно не плащане в срок на таксата, или когато обществени нужди налагат 
това. 

 
 

РАЗДЕЛ III 
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални 

услуги 
 

Чл. 22.( изм. и доп. с Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС Враца)  /1/ За ползване на детски ясли и детски 
градини родителите или настойниците заплащат месечни такси, както следва:  

 за ползване на детски ясли и детски градини в град Враца -30лв. ;  
 за ползване на детски градини в селата на Община Враца - 20лв. ;  
 за ползване на подготвителни групи за училище една година преди постъпването им в I клас с 

целодневна организация на отглеждане и възпитание - 20 лв. ;  
/2/(изм. И доп. С решение 304/29.01.2009г.) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за : 

 деца с един родител или деца отглеждани от самотен родител; 
 деца на родители със степен на инвалидност над 70 % ;  
 деца на родители, получаващи месечни социални помощи, регистрирани в ДСП ;  

/3/ Когато децата са две и повече в семейството и посещават едно или различни детски заведения, 
финансирани от Общинския бюджет таксата се заплаща :  

1. в размер на 75 % за първото, 75 % за второто, а за трето и всяко следващо дете такса не се заплаща ;  
2. (изм. И доп. С решение 304/29.01.2009г.) за деца с един родител 50% за първо, 50% за второ , а за 

трето и всяко следващо дете такса не се  заплаща и деца отглеждани от самотен родител. 
/4/ Не се заплаща такса за:  
1. деца в подготвителни групи в детски градини и училища с полудневна организация на обучение за 

училище една година преди постъпването им в I клас ;  
2. деца кръгли сираци ;  
3. деца на родител, загинал при изпълнение на служебен дълг ;  
4. деца с неизвестни родители или деца, на които и двамата родители са в неизвестност ;  
5. деца със степен на увреждания ;  
6. трето и всяко следващо дете в семейството;  
/5/. За времето през което детето не е посещавало детското заведение не се заплаща такса .  
/6/ За ползване правата по ал. 2, 3 и 4 родителите или настойниците подават декларация до ръководителя 

на детското заведение, придружена с документи, доказващи правото за ползване.  
/7/ Заплащането на намаления размер или освобождаването от такса започва от началото на следващия 

месец от подаване на декларацията.  
/8/ Таксата може да се заплаща на две равни вноски в рамките на календарния месец, за който се дължи.  
Чл. 23. Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 20,0 лв. 
(1) Намаление на таксата в размер на 50 % ползват: 
ученици с един родител; 
второ и трето дете от едно семейство, настанени в общежитието; 
деца на родители със степен на инвалидност над 70 %. 
(2) освобождават се от такси кръгли сираци и деца на загинал родител при изпълнение на служебен дълг и 

деца с неизвестни родители, както и тези, на които и двамата родители са в неизвестност. 
Чл. 24. (1) Лицата, ползващи общински социални услуги (патронаж) заплащат месечна такса в размер, 

съответстващ на реалната издръжка на едно лице. 
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна,транспортни разходи, постелен 

инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и 
топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на приходите от спонсорство и донорски 
програми, благотворителни български и чужди организации, даренията и завещанията от местни и чуждестранни 
физически и юридически лица. 

Дължимата такса се осигурява от личните доходи на лицето. 
Чл. 25. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне. 



Чл. 26. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се 
внасят в бюджетната сметка на общината до 10-то число, а тези по чл. 23 и чл. 24 - в срок до 25-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 
 
 
 

РАЗДЕЛ IV 
Туристическа такса 

 
Чл. 27. (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място 
за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

(2) приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общината. 
(3) (изм. и доп. с Решение №25/03.02.2004 г на ОбС Враца, изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) 

таксата се определя в размер на 0,50 лв./ден за лице.  (съгласно Закона за туризма, обн.. в ДВ бр. 56/07.06.2002 
г.) 

(4) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, 
едновременно със заплащането на услугата.  

(5) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в 
средства за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата и се внася по бюджетната 
сметка 

 
 

РАЗДЕЛ V  
Такси за добив на кариерни материали (отменен с решение 304/ 29.01.2009г.) 

 
 

РАЗДЕЛ VI 
Такси за технически услуги 

 
Чл. 33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат 

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на 
услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите 
на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 36.(изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на 
ОбС Враца)Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 
 

№ по 
ред Наименование на услугата 

Срок (дни) 

 такса лв. 
 

нова 
Забележка 

об
ик

но
ве

нн
а 

Бъ
рз

а 
(д

ни
) 

Ек
пр

ес
на

 (д
ни

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Издаване скица на поземлен имот  
от подробния устройствен план  

 за гр. Враца 
 за селата 

7 3 0,5  
10,00 
7,00 

За скици с обхват 
над 1дм2 таксата 
се се увеличава с 
50% за всеки дм2 

2 
                                                                                                                             

Издаване на виза за проектиране 
 за гр. Враца 
 за селата 

14 - -  
 

20,00 
15,00 

 

3 Презаверяване на скица, от издаването на която 
са изтекли 6 месеца 3 1 -  3,00  

4 Издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по ТСУ 14 7 3 10,00  

5 Заверяване на преписи от документи и на копия 7 3 -   



от планове и документация към тях 
 формат А4 
 формат А3 – А0 

 
3,00 
5,00 

6 
Издаване на разрешение за поставяне на 
временни съоръжения за търговия – маси, 
павилиони, кабини и др.  

7 - -  20,00 
 

7 
Издаване разрешение за строеж, основен ремонт 
и преустройство на съществуващи сгради и 
помещения в тях 

7 - - 
0,1% от стр.ст., но не 
по-малко от 

таблица 2 

По таблица 
приложение №2 

 
Чл. 37.(изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г на ОбС Враца)Не се заплаща такса за технически услуги 

при: 
1. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка; 
2. (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца) освидетелстване на строежи, като негодни 
за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато 
специализираната комисия установи, че тези условия са на лице за издаване на заповед по чл. 195 от 
ЗУТ  
3. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите; 
4. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на 
отчужден недвижим имот; 
5. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищно-
регулационен план и за техникоустройствени мероприятия; 
6. даване на устни справки за устройственото положение на недвижими имоти по регламент на ЦИУГ 
– Община Враца; 
7. даване на предварителна информация от ЦИУГ по въпроси на техническото обслужване. 

Чл. 38. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, не може да 
надвишава един месец. 

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от 
деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 

(3) За извършване на бърза услуга определената такса в таблицата се удвоява, а за експресна – се утроява. 
 
 

РАЗДЕЛ VII 
Такси за административни услуги 

 
Чл. 39. (1). (изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. 
на ОбС Враца) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

№ Вид удостоверение обикновена  
за 2 дни 

бърза  
за 1 ден 

експресна 
до 2 часа 

1. За издаване на удостоверение  
за наследници 3.00 лв. 6.00 лв. - 

2. За издаване на удостоверение за 
идeнтичност на имена  2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

3. За издаване на удостоверение , че не е 
съставен акт за смърт,раждане  2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

4. За издаване на дубликати за раждане, 
граждански брак и препис–извлечение от акт 
за смърт 

2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно 
положение  2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за родствени 
връзки  2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

7. За издаване на удостоверения за постоянен и 
настоящ адрес  2.00 лв 4.00 лв. 6.00 лв 

8. Отм. с решение 304/ 29.01.2009г.    
9. Отм. с решение 304/ 29.01.2009г.    

10. За легализация на документи по гражданско 
състояние за чужбина 7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв. 

11. За всички други видове удостоверения по 
искане на граждани 1.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 

12. За преписи от документи за 1 стр. 1.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 



(2) Не подлежат на таксуване следните услуги: 
1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане 
2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански 

брак; 
3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него; 
4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние; 
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител; 
6. поддържане на регистъра на населението; 
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението; 
8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия. 
9. (нова - с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца)   Заверката на техническото каре от данъчните 

декларации по чл.14 от ЗМДТ се извършва служебно 
Чл. 40. (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) За издаване заповед за настаняване в общинско жилище 

се заплаща такса в размер на 3.00 лв. 
Чл. 41. (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) (1) На основание чл. 113, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси и във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗТТИ за издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи 
изделия се заплаща такса, както следва: 
 1. Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия:  
 
 1.1. За обекти в град Враца в зависимост от нетната търговска площ: 
 1.1.1.  до 20 кв. метра   - 200 лв. за един обект 
  от 21 кв. м до 50 кв.м  - 250 лв. за един обект 
  над 51 кв.м   - 300 лв. за един обект 
 
 1.2. За обекти в другите населени места на общината  – в зависимост от нетната търговска площ: 
 1.2.1. до 20 кв.м   -   50 лв. за един обект 
  от 21 кв. м до 50 кв.м  - 100 лв. за един обект 
  над 51 кв.м   - 150 лв. за един обект 
 
 1.3. За обекти за хранене и развлечения в зависимост от броя на местата за сядане: 
 1.3.1. до   20 места   - 100 лв. за един обект 
 1.3.2. от   21 до 50 места  - 150 лв. за един обект 
 1.3.3. от   51 до 150 места  - 200 лв. за един обект 
 1.3.4. от 151 до 300 места  - 300 лв. за един обект 
 1.3.5. над 300 места   - 600 лв. за един обект 
 
  (2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след 
представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови 
задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението. 

 
Чл. 42. (изм. И доп. С р-ние 304/ 29.01.2009г) Таксите по чл. 41, ал.1 се заплащат от лицата при 

предявяване на искането за издаване на разрешението. 
Раздел VIII 

Такси за гробни места 
 

Чл. 43. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, за града, както следва: 
 до 15 години - 20,0 лв. – I зона; 15,0 лв. – II зона; 
 за вечни времена- 100,0 лв. – I зона; 75,0 лв. – II зона;  
 за ползване на семейни гробни места – 30,0 лв. – I зона; 20,0 лв. – II зона - до 15 год.,  
 за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за 

гробното място - 50% от таксата по т. 1, т. 2 и т. 3; 
 за селата е 50 % от II зона по т. 1, т. 2 и т. 3. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто. 
Чл. 44. Таксите се събират от “Обреден комплекс” ЕООД – Враца, стопанисващ гробищните паркове и 

от кметовете или наместниците по селата. 
 

Раздел ІХ 
(нов - с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца) 

Такса за притежаване на куче 
 

Чл. 45.(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 12 (дванадесет ) лева. 



(2) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината по 
постоянния му адрес (седалище). 

(3) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

(4) Таксата се заплаща в „Център за услуги и информация на гражданите” при Община Враца. 
(5) 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. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
Определяне на цени на нерегламентирани със закон  

услуги и права 
 

Чл. 45.а. За всички услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица, които не 
са регламентирани със закон, Общинският съвет определя цена с настоящата наредба. 

Чл. 46. (1). Цените на услугите и правата се формират на основата на реалните разходи, извършени от 
общината. 

(2). Пълните разходи се определят въз основа на данни от действащата система за отчетност. 
(3). Цените на услугите и правата са прости и пропорционални. 
(4). Цените на услугите и правата могат да надвишават себестойността им. 
(5). Приходите от услугите и правата се събират от общинската администрация и се внасят в бюджетната 

сметка на общината. 
Чл. 47. (1). В зависимост от срока за изпълнение услугите и правата, предоставяни от общината могат да 

бъдат: 
 обикновени; 
 бързи; 
 експресни. 

(2). Сроковете за изпълнение започват да текат от датата на подаване на необходимите документи и 
включват календарни дни. 

(3). Заплащането се извършва в брой или безкасово по бюджетната сметка на общината, както следва: 
 за обикновена услуга – посочената в таблицата към чл. 51; 
 за бърза услуга – удвоената такса по т. 1; 
 за експресна услуга - утроената такса по т.1 

Чл. 48. Необходимите документи за извършване на услугата или предоставяне на право от общината, 
както и мястото за изпълнение се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

Чл. 49. (1) При неспазване на сроковете за изпълнение 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 размер. 

(2) При грешка или отклонение на извършената услуга, същата се отстранява за сметка на Общината, а 
виновното лице, допуснало грешката, заплаща повторна такса за извършената услуга. 

Чл. 50. При предсрочно прекратяване на предоставената услуга, общината възстановява част от 
изплатената цена, пропорционално на времето, през което не се ползва. 

Чл. 51. (изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. 
на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 123/29.05.2008 г. на ОбС Враца, изм. И доп. С решение № 301/29-01-2009г. 
)  

(1) Общинският съвет определя цените на услугите и правата, които общината предоставя, съгласно чл. 6, 
ал. 2 от ЗМДТ, както следва: 
 

№ 
по ред Наименование на услугата 

Срок (дни) Размер на 
таксата, 

лв. 
Забележка 

  

О
би

кн
ов

ен
а 

бъ
рз

а 

ек
сп

ре
сн

а 

  

1 2 3 4 5 6 7 
1 

 Презаверка (промяна) на виза за проектиране 7 3 - 10,00   

2 
 

Разрешение за строеж на ограда и строежи по 
чл.147, ал.1 от ЗУТ 7 - - 20,00, но не 

по-   



малко от 
1лв/м1 ограда  

3 
 

Разрешение за строеж по комплексен проект за 
инвестиционна инициатива  7 - - 

таксата по 
таблица 2,  

умножена с 
коеф.1,30 

По 
приложение 

№2  

 
4  

 

Допускане на изменение на дворищно-
регулационен план по съществуващи вътрешни 
граници (ПР)  
по § 8 ПР на ЗУТ 

14 - - 50,00  

5 
 

Допускане изменение на влязъл в сила ПУП 
(ПРЗ, ПР, ПЗ) за    

 физически лица  
 юридически лица       

*при разглеждане от ОЕСУТ (за общински 
имоти) 

14 
 
 
 

30 

- - 

 
 

100,00 
250,00 

 
 

  

6 
 
 
 

Одобряване на частично изменение на ПУП  
(ЧИПУП – ПР) по искане на заинтересованите 
собственици по чл. 15, ал.3 и чл.128, ал.3 от ЗУТ 

 физически лица 
 юридически лица   

 
 

30 
 
 

- - 

 
 
 

за имот 
100,00 
за имот 
200,00 

 

7  
 

Одобряване на инвестиционен проект, внесен  
без комплексен доклад от фирма – консултант, 
с оценка от ОЕСУТ по т. 75  

30 - - 

 0,2% от стр. 
стойност, 

но не по-
малко от 
таблица 1 

По 
приложение 

№1 

8 

Разрешение за изработване на комплексен 
проект 
за инвестиционна инициатива 

 физически лица 
 юридически лица   

14 7 - 

 
 

25,00 
50,00 

 

9 Одобряване на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива 30 - - 

Таксата по т. 6  
+ таксата по 

таблица 1,  
умножена с 

коеф.1,30  
 

По 
приложение 

№1 

10 
 

Съгласуване на идеен инвестиционен проект 
( отпада делението по категории - 

 за строеж V категория  
 за строеж ІV и по-висока категория ) 

 
30 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 0,2% от 
стр.ст., но не 

по-малко от 
таблица 1 

 

По 
приложение 

№1 

11 
 

 
Разрешение за разкопаване за ремонт и 
реконструкция на съществуващи линейни 
съоръжения и обекти  

7 - - 

5,00лв/ м2 + 
депозит 
от 50,00лв/ 
м2 

Депозитът 
се  
връща, след 
като се 
възстанови  
настилката  

12  
 

Акт за узаконяване на незаконно изграден 
строеж по § 184 от ПЗР на ЗУТ 7 - - 

 0,3% от 
стр.ст., но не 
по-малко от 
таблица 2 в 
троен размер   

По 
приложение 

№2 

13 
 

Съгласуване на инвестиционен проект – 
заснемане за узаконяване по §184 от ЗУТ 30 - - 

 0,2% от 
стр.ст., но не 
по-малко от 
таблица 1 

По 
приложение 

№1 

14 
 

Презаверяване на разрешение за строеж при 
условията на чл.153, ал. 3 и 4 от ЗУТ 7 - - 

50% от 
таксата по  
чл. 36, т.7 

 



 
 

15 
 

Отразяване със забележка в разрешение за 
строеж на изменение в одобрения проект по  
чл. 154, ал.5 от ЗУТ 

 
 
 

7 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

50% от 
таксата по  
чл. 36, т.7 

По 
приложение 

№1 

16 

Удостоверение за отстояние на игрална зала до 
основни и средни учебни заведения и казарми по 
чл.41,ал.2, чл.51,ал.3 и чл.59,ал.7 от Закона за 
хазарта 

14 7 .  100,00  

 
17.1 

 
 
 
 
 

17.2 
17.3 
нова 

Разрешение за временно ползване на тротоари, 
площади, улични платна и др. Общински терени 
за разполагане на строителни материали: 
За град Враца: 

 Първа зона 
 Втора зона 
 Трета зона 
 Четвърта зона 

За селата 
 
За ремонтни работи без разрешение за строеж 

3 - - 

 
 
 
 

5,00 
4,00 
3,00 
1,00 
0,50 

 
50% от т.18.1 

и 18.2 

Размерът на  
таксата е за 
м2/ месец 

 
 
 
 
 

 
 
за м2/15 дни 

18 Отм. С решение № 304/29-01-2009г.       

19 

 
Оценка на поземлен имот по реда на 
Наредбата за условията и реда за 
установяване на текущи  
пазарни цени на земеделските земи 

14 7 4 30,00 

Територии 
по  
ЗСПЗЗ, 
касаещи § 4 

20 Издаване на заповед за покарване на  
временни пътища по чл.190, ал.6 от ЗУТ 30 14 -  20,00  

21 
 

Издаване на заповед за установяване право на 
преминаване през чужд имот за определен срок  
по чл.192, ал.2 от ЗУТ  

30 14 -  20,00  

22 

Издаване на заповед за осигуряване на свободен 
достъп в недвижим имот за извършване на 
разрешени или предписани проучвателни,  
проектни, строителни,монтажни, контролни  
и други видове работи по чл.194, ал.1 от ЗУТ 

14 7 -  20,00  

23 
 

Издаване на заповед за прокарване на 
отклонения 
от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през чужди поземлени имоти  
по чл.193, ал.3 от ЗУТ 

30 14 -  20,00  

24 Издаване на оценки и определяне размера на 
обезщетение по чл. 210 от ЗУТ 30 14 - 20,00  

25 Удостоверение за търпимост на изградени  
строежи по § 16, ал.1 от ПР ЗУТ  7 - - 10,00  

26 
 

Протокол за завършване на сграда в груб строеж 
по чл.181, ал.2 от ЗУТ  7 - -  20,00  

27 Удостоверение за идентичност на поземлен имот 7 - -  10,00  

28 
Удостоверение за налични обособени дялове 
(части) от имот по одобрен инвестиционен 
проект 

7 - -  10,00  

29 

Издаване на копие от документи и чертежи, 
съхранявани в техническия архив 

 Формат А4 
 Формат А3 – А0 

14 7 - 

 
 

за лист 3,00 
за чертеж 7,00 

 

30. Издаване на временни пропуски/разрешителни/ 
за влизане в забранени за движение на МПС 
улици и зони 
 
 

14 - - 

5,00 лв. на 
ден за 
товарни 
двуоси МПС; 
10,00 на ден 
за три и 
повече оси / 

 



товарни 
автомобили/. 

31. Издаване становища по проблеми на 
безопасността на движението и съгласуване на 
проекти по БОД 30 - - 10,00 

 

32. Издаване на разрешително за извършване на 
таксиметров превоз 30 - - 10,00/авт. 

 

33. Възлагане извършването на таксиметров превоз 
на пътници 30 - - 10,00 

 

34. Издаване разрешение за депониране на 
строителни отпадъци, земни маси и неопасни 
производствени отпадъци на общинското 
разтоварище 

3 - -  

Допълни- 
телно се 

събира такса 
по Наредбата 

за управл. 
на ТБО 

35. Издаване служебна бележка за безвъзмездно 
получаване на посадъчен материал за 
озеленяване 

3 - - 1,00 
 

36.  
Издаване разрешително за окастряне или 
отсичане на дървета в регулация 14 7 - 5,00 

Допълни- 
телно се 
събира 
такса по 
Наредба № 
5-ОбС 

37. Определяне начина за изчисляване на такса 
битови отпадъци  30 - - 5,00 

 

38. Издаване на удостоверение Образец 
УП-2 30 - - 3,00 

 

39. Издаване на удостоверение Образец 
УП-30 30 - - 2,00 

 

40. Издаване на заверено препис-извлечение от 
Решения, заповеди, актове и договори - във връзка 
с общинската собственост. 

 
 
 
14  

 
 
 
7  

 
 
 
3  

 
 

2,00 лв./стр. 

  

41.  
Издаване на удостоверение от общ характер 
и служебна бележка- във връзка с общинската 
собственост 

 
 
14  

 
 
7  

 
 
3  

 
 
10,00 

  

42 Издаване на уведомление за упражняване на 
търговска дейност  

 
14 

 
  

 
- 

 
 

 

43 Издаване на уведомление за промени в 
обстоятелствата 

 
14   

 
- 

 
 

 

44 За издаване на уведомление на заведение за 
хранене и развлечение, категоризирани от 
Държавната Агенция по туризъм в категории 3 и 
повече звезди, както и за обектите по чл. 18, ал.3 
от Наредбата за реда и условията за извършване 
на търговска дейност на територията на Община 
Враца 14 - - 

  

45 За издаване заверен препис на удостоверения и 
разрешения за търговска дейност 

- - -  
 
 

  

46 декларация за картотека по условията на ЗОС; 
заявление за включване в списъка по 
ЗУЖВГМЖСВ;  

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
2,0 
 
5,0 

 

47  
Пакет документи за закупуване на общинско 
жилище 

- - -    
5,0 

 

48 Ползване на общински терени за паркинг:      
  за ЦГЧ на едно паркомясто  

   
0,60 лв./ч. 

30,0 лв./мес. 
 



  за всички останали зони 
   

0,40 лв./ч. 
20,0 лв/мес. 

 

49. Издаване преписи от документи за данни във 
връзка със закона за достъп до обществ. 
информация 30 15 3 

0,70 лв./ 
стр. 

 

50. Фотокопие от документ 
   

0,10 Таксата е  
за 1 стр. 

51. Заявление за припознаване на дете  
 1    

3.00 лв.  

52. Удостоверение за семейно положение за 
сключване на граждански брак с чужденец  

2 -. - 5,00 
 
 

 

53.  Презаверяване на документ за наследници (над 6 
месеца) 

1 -. 2ч. 2,00  

54. Издаване служебна бележка за смърт на близък       веднага 
55. Заверяване на заявление за постоянен и настоящ 

адрес 
- 1 2ч. 2.00 лв., 

експресна- 
4.00лв. 

 

56. Оформяне молба-декларация по обстоятелствена 
проверка 7 3 1 2,00  

57.  Издаване препис от фактури 3 2 1 1,00  
58. Анкетиране на чужденец и присвояване на ЕГН 

7 - - 
 

5,00 
 

59 

 
При учредяване на право на прокарване на 
линейни обекти и съоръжения през терени, 
публична общинска собственост, по чл. 193 
от ЗУТ  

14   

17 лв./линеен 
метър+ 
депозит 
от 50,00 лв. 

Депозитът 
се  
връща, след 
като се  
възстанови  
настилката 

60. Бланка за клетвена декларация  1 - - 0,20 лв.  

61 
 

Съгласуване и одобряване на инвестиционен  
проект по чл. 143 от ЗУТ с доклад от фирма –  
консултант. 

7 - - 

0,2% от 
стр.ст., но не 
по-малко от 
таблица 1 

По 
приложение 

№1 

62 
 

Съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект по чл.144 от ЗУТ с доклад от фирма - 
консултант, по който се издава разрешение за 
строеж  

7 - - 

0,2% от 
стр.ст., но не 
по-малко от 
таблица 1 

По 
приложение 

№1 

63 
 

Одобряване на инвестиционен проект – 
заснемане  
за възстановяване на изгубени проекти по  
чл. 145, ал. 5 от ЗУТ 

7 - - 

0,2% от 
стр.ст. но не 
по-малко от 
таблица 1 

По 
приложение 

№1 

  
64.1 
нова 

 
64.2 

 

Присъствие на служител при откриване на 
строителна площадка на обект и заверка на 
протокол образец 2 
Проверка при достигнато ниво фундаменти и 
съот-ветствието на строежа с издадените 
строителни книжа и ПУП, съгласно чл. 159, ал.3 
от ЗУТ 

7 3 - 

20,00 
 
 

20,00 

 

65 
измене

н 

Удостоверение за предаване на екзекутивна 
документация по чл.175, ал.5 от ЗУТ и чл. 52, 
ал.5 от ЗКИР  

7 - -  10,00  

66 
Становище на главния архитект относно 
приемането на завършен строеж от I, II и III 
категория 

7 - - 20,00  

67 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строеж от IV категория 14 - -  400,00  

68 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строеж от V категория 14 - -  250,00  

69 Удостоверение за ползване на строеж от VI 
категория, по чл. 56 или чл. 151 от ЗУТ 14 - -  50,00  

70 Запознаване с проект за ПУП,  1 - - 0,00  



обявен по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 

71 Констативен акт за незаконно строителство  
по § 184, ал. 3 от ЗУТ 30 - -  50,00  

72 Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ  30 - -  20,00  

73 Оценка за съответствието чрез приемане от 
ОЕСУТ, съгласно чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 30 - - 90,00  

74. 
 

Издаване разрешение за предоставяне на 
домашен любимец (куче) от общински приют за 
отглеждане 

7 - - 25,00 
 

75 
 
 
 
 
 
 

Одобряване на частично изменение на ПУП - ПРЗ, 
ПЗ, РУП по чл. 128, ал.3 от ЗУТ 
За жилищно строителство 

 физически лица 
 юридически лица   

За нежилищно строителство 
 физически лица 
 юридически лица   

30 - - 

 
 
 

15,00/имот 
15,00/имот 

 
25,00/имот 
50,00/имот 

 

 
76 

 

Заверка за влязло в сила разрешение за строеж. 
Присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ 
при откриване на строителна площадка, линия и 
ниво по чл.157, ал.2 от ЗУТ 

7 - - 20,00  

77 
Удостоверения за характеристиките  
(категория) на земеделска земя  
на имот във Врачански лозя 

14 - -  10,00  

78. 
 

Обявяване на инвестиционни намерения за 
производствена 
дейност по реда на чл.4 ал.2 от 
Наредба на МОС (ДВ 25/2003г.) 

 - - 15,00 

 

79. 
 

Позволително за събиране на растения  
по Закона за лечебните растения 7 3 1 5,00  

80. 
 

Издаване на справка относно граждан- 
ството на лице, необходимо за устано- 
вяване на българско гражданство 

2 - - 4,00 
 

81. 
 

Издаване на удостоверение, че на лицето не са 
отнети родителски права 10 - - 2,00  

82. 
 

Сключване на граждански брак в Общината / 
след представяне на всички документи 10 дни 
преди датата/ 

7 - - 10,00 
от подаване 

на 
документите 

83. 
 

Пресъставяне на актове по гражданско 
състояние на събитие, настъпило в друга 
държава 

3 - - 10,00 
 

84. 
 

Корекция на ЕГН – оригинал 15 - - 3,00  

85. 
 

Корекция на ЕГН – дубликат 5 - - 4,00  

86. 
 

Съставяне на ЛРК лице при промяна на 
постоянен адрес от друго 
населено място 

2 - - 3,00 
 

87. Препис от акт за брак с отразен развод 2 1 2ч. 4,00  
88. Признаване на чуждестранно решение 14 7 - 20.00 лв.  
89. Копие от актове по гражданско състояние 1 - 2ч. 2.00 лв.  
90. Заявление по чл. 76 от Закона за гражданската 

регистрация  
 1  4.00 лв.  

91. Издаване на удостоверение за наличие или липса 
на задължения и удостоверение за декларирани 
данни 

- - 2ч. 10,00  

92. Издаване на удостоверение за данъчна оценка: 
 на физически лица 
 на ЕТ и юридически лица 

14 3 в 
рамк
ите 
на 

работ
ния 

 
 

20,00 за ФЛ,  
40.00лв. за ЕТ 

и ЮЛ 

обикновената 
услуга е 

безплатна 



ден 
93. Копие на данъчна декларация - - 2ч. 1лв./стр.  

94 
 
За регистрация  / промяна на собственика на 
поземлен имот в територии по & 4 от ЗСПЗЗ 

7 - -  10,00  

 
Приложение №1 – (изм. И доп. С решение № 301/29-01-2009г.)Такси за одобряване на инвестиционни 

проекти /към чл.51 ал.1 т. 7, 9, 10, 13, 14, 15 , 63, 64 и 65/ 
 

ЗОНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІ-ра зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 
лв./ м2 РЗП 

ІV-та зона 
лв./ м2 РЗП 

Села, 
извънселищни 
територии 

Многофамилни жилищни сгради 3,00 2,375 1,75 1,125 0,50 
Сгради за обществено обслужване 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 
Производствени сгради 2,00 1,625 1,25 0,875 0,50 
Еднофамилни жилищни сгради 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 
Линейни строежи – за 1 м1  0,50 0,025 0,25 0,25 0,25 

 
Приложение №2 - Такси за издаване на разрешение за строеж /към чл. 36, т.7 и чл.51  ал.1 т.3 и 12/ 

 

ЗОНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІ-ра зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 
лв./ м2 РЗП 

ІV-та зона 
лв./ м2 РЗП 

Села, 
извънселищни 

територии 
Многофамилни жилищни сгради 6,00 4,75 3,50 2,25 1,00 

Сгради за обществено обслужване 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 
Производствени сгради 4,00 3,25 2,50 1,75 1,00 

Еднофамилни жилищни сгради 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 
Линейни строежи – за 1 м1  1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

 
(2) Новите такси за услугите по ал.1 влизат в сила от деня на приемане на решението. 

 
 

Глава четвърта 
Административно-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 52. (1) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване 

от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция 
в размер от 100 до 500 лв. 

(2) (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. И доп. С решение № 301/29-01-2009г.) 
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени със заповед на кмета служители на 
общинската администрация, а  наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 
упълномощени от него длъжности лица. 

Чл. 53. (изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца,  изм. И доп. С решение № 304/29-01-
2009г.) 1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и 
други подобни държавни вземания по реда на Данъчно осигурителен процесуален кодекс / ДОПК /. 
(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административно процесуален 
кодекс /АПК/. 
(3) Актът за установяване на вземанията може да се обжалва по реда на АПК; 
(4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по предвидения от закона ред. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително 

съответните разходи: за работна заплата и осигуровки на персонала; материални; режийни; консултантски; за 
управление и контрол; от събиране на таксите и цените и други, имащи отношение към формирането на размера на 
таксата или цената, определени конкретно от Общинския съвет. 

§ 2. "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в стойностно 
изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на пропорционалната такса, или натурален 
показател въз основа на който таксата се определя на единица /например лв./1 човек; лв./куб.м., изразходвана вода 
и др/. 



§ 3. "Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретният потребител не може да 
се идентифицира. 

§ 4. “Количество битови отпадъци” е количеството, приравнено на: обема на съдовете за битови отпадъци, 
предоставени от общината, умножени по броя на обслужване за една календарна година, съобразно обявената от 
Общинския съвет честота на извозване.  

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните 

данъци и такси и се прилага след разгласяването й по възприетия от Общинския съвет начин. 
§ 2. Изпълнението и контрола по спазването на разпоредбите на наредбата се осъществява от кмета на 

общината или определени от него лица. 
§ 3. (изм. И доп. С решение № 304/29-01-2009г.) При частично плащане на такси по тази наредба, за 

дължимите до пълния размер суми, доплащането се извършва при условията на тази наредба. 
§ 4. (нов - Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) Размерът на таксата за битови отпадъци по Глава 

втора, Раздел първи за 2003 г. е определен съгласно решение на Общинския съвет № 24/16.03.2000 год.  
§ 5. (изм. И доп. С решение № 304/29-01-2009г Размерът на туристическата такса на Глава втора, 

Раздел четвърти се определя с Решение на Общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.  
за средства за подслон (хотели, мотели, вилни и туристически селища) – 2,00 лв. на лице /ден 
за места за настаняване (пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, 

бунгала, къмпинги, туристически хижи и др. по чл. 3, ал. 3 т. 4 от Закона за туризма) - 1,00 лв. лице/ден 
§ 6. До 31 декември 2004 година таксата за битови отпадъци се събира от данъчната администрация. 
§ 7. (изм. и доп. с  Решение №135/26.11.2004 г. на ОбС Враца) Алинея (2) на чл.14 за жилищни и вилни 

имоти на граждани и фирми влиза в сила от 01.01.2006 г. 
§ 8. Други общински такси, определени със закон се събират от общинската администрация на база на 

тарифи, определени от Министерския съвет. 
§ 9. Общинският съвет чрез Кмета на Общината може да възлага по договаряне на органите на данъчната 

администрация и други общински юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с това, събирането на 
местните такси, услуги и права, срещу заплащане на възнаграждение.  

§ 10. С настоящата наредба се отменят: 
1. Решение на ОбС № 187/29.01.1998 г. 
2. Решение на ОбС № 152/08.01.2002 г. 
3. Решение на ОбС № 195/26.09.2002 г. 
§ 11. Наредбата е приета с Решение № 226 по Протокол № 41 от 06.03.2003 г., изменена и допълнена с 

Решение № 260 по Протокол № 46 от 03.07.2003 г., Решение №25 по Протокол №5 от 03.02.2004 г., Решение № 44 
по Протокол № 8 от 17.03.2004 г., Решение № 169 по Протокол № 22 от 24.03.2005 г., Решение № 170 по Протокол 
№ 22 от 24.03.2005 г., Решение № 425 по Протокол № 41 от 16.11.2006 г., Решение № 439 по Протокол № 42 от 
21.12.2006 г., Решение № 39 по Протокол № 7 от 11.02.2008 г. и Решение № 123 по Протокол № 13 от 29.05.2008 г. 
на Общински съвет Враца и влиза в сила три дни след обнародването й.  

§ 12. ( нов-Решение № 425/16.11.2006 г.на ОбС Враца) чл.45 влиза в сила от 01.01.2007 г. 
 
 

 
 

 


