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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

 

 

 

 

                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Христо Божидаров Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен (Приета с реш. № 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.05 г., изм. с 

реш. № 481 от 26.01.07 г., доп. с реш. № 495 от 23.02.07 г., изм. с реш. № 508 и № 510 

от 30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.2007 г. доп. Наредба за изменение и 

допълнение на  Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот. № 

4/31.01.2008 г., изм. с реш. № 50 от 15.02.2008 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.2008 г., изм. 

с реш. № 216/28.11.2008 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 263/27.02.2009 

г., изменена с НИД приета с Решение № 270, взето с протокол №34/27.03.2009 г., изм. с 

решение № 284/23.04.2009 г.; изм. с решение № 396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 

439/19.01.10 г.; изм. с решение № 456/26.02.2010 г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г.; 

изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм. с реш. №57/06.02.2012 г.; изм. с решение 

№323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 г.; изм. с реш. № 628/25.07.2014 

г.; изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 406/28.04.2017 г., изм. с реш. № 

487/30.08.2017 г.) 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

 Целта на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен (Приета с реш. № 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.05 г., изм. с 

реш. № 481 от 26.01.2007 г., доп. с реш. № 495 от 23.02.2007 г., изм. с реш. № 508 и № 

510 от 30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.2007 г. доп. Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот. 

№4/31.01.2008 г., изм. с реш. № 50 от 15.02.08 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.08 г., изм. с 

реш. № 216/28.11.08 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 263/27.02.09 г., 

изменена с НИД приета с Решение № 270, взето с протокол № 34/27.03.2009 г., изм. с 

решение № 284/23.04.09 г., изм. с решение № 396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 

439/19.01.2010 г.; изм. с решение № 456/26.02.2010 г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г., 

изм. с реш. № 674/25.03.2011 г., изм. с реш. №57/06.02.2012 г., изм. с решение 

http://www.kuklen.org/


№323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 г.; изм. с реш. № 628/25.07.2014 

г., изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 406/28.04.2017 г., изм. с реш. № 

487/30.08.2017 г.) е уеднаквяване на сроковете за изпълнение на административните 

услуги, съгласно разпоредбите на закона, а именно със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обн. в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 

г. е направено изменение в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), като в 

Приложение № 2, чл. 3 от ЗМДТ срокът за издаване на данъчна оценка е редуциран от 

14 дни на 5 дни, от една страна, а от друга страна – да се актуализират и определят по- 

кратки срокове за извършване на административните услуги от общинската 

администрация, да се диференцират и детайлизират всички административни услуги, 

които се предлагат от общинска администрация, и да се актуализират размерите на 

таксите, с което да се обезпечат пълните и реални разходи по предоставянето на 

административните услуги, да се разшири техния обхват, и да се подобри на тяхното 

качество.  

 

 МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен; 

 

 І. Причини, които налагат приемането на наредбата. 

        В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата 

нормативна уредба се налага да се приеме Наредба за изменение и допълнение на сега 

действащата уредба – Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите в Община Куклен, касаеща  разпоредбите на чл. 2, чл.5а, чл. 

10, ал. 10, чл. 14, Приложение № 5 към чл. 14, ал. 4, чл. 15 и чл. 15а, както и 

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 10. Направеният анализ на 

действащите текстове, относно предлаганите административните услуги,  включая и 

таксите и цените на права и услуги, следва да бъдат прецизирани и систематизирани, за 

да придобият по-ясен, точен и икономически обоснован вид, отделно тези промени 

следва да са съобразени и с разпоредбите на законите и подзаконови нормативни 

актове, правомощията и компетентността, относно освобождване от такса битови 

отпадъци при неползване на недвижими имоти, и стандартите за административно 

обслужване. В така предложените текстове на наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата № 10 се прави разграничение на видовете услуги според срока на 

извършването им, с цел постигане  на уеднаквяване на сроковете за извършване на 

услуги в различни направления на дейност. 

 

Принцип на необходимост:  

       Въвежда се по–голяма детайлизация и диференциране на предлаганите 

административни услуги и актуализация на размера на таксите на вече установените 

административни услуги по Приложение № 6, и чл. 15а от действащата наредба, като се 

цели определянето на стойността на услугите, позволяваща възстановяване на пълните 

или поне частичните разходи на общината по предоставянето им, създаването на 

условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, 

както и осигуряване на необходимите средства за изпълнението на поставени задачи в 

областта на административните услуги по гражданското състояние и гражданска 

регистрация и издаването на удостоверения по Данъчно-осигурителния процесуален 

козекс (ДОПК), ЗМДТ и т.н. Предложените промени внасят по-ясна формулировка на 

наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, и са 

съобразени с действащата структура на общинска администрация.    

 



Принцип на обоснованост:  

        Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен,  въвежда  по-кратки и диференцирани срокове, които са съобразени и с размера 

на таксите, включително и действащите законови разпоредби, и обезпечаващи 

разходите по предоставянето им от общинската администрация. Предложеният проект 

е съобразен с  принципите, заложени в чл. 8 от ЗМДТ, местните такси да се определят, 

така че да възстановяват пълните разходи на общината по предоставяната услуга, както 

и постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им. Това 

мотивира и направеното предложение за промяна на размера на таксите-от една страна, 

а от друга – да се продължи стандарта по предоставянето на качествени услуги на 

местната общност от общинската администрация, което ще доведе до още по-голяма 

удовлетвореност на потребителите/заявителите от ползването им, включително и 

яснота, относно компетентността и правомощията по приемане и обработка на 

декларациите при неползване на недвижим имот и контролните функции по отношение 

на тези декларирани данни от собственика и/или ползвател. 

  

Принцип на предвидимост и откритост:  

         Разпоредбите в проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани  с експерти от 

общинска администрация Куклен, като отделно проектът на наредбата с мотивите и 

частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на 

община Куклен за становище и предложения от заинтересованите лица, които могат да 

направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на 

Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност:  

        Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация и всички заинтересовани страни, като включително се проведе и 

обществена консултация в процеса по изработка и приемане на проекта. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

   В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети впредвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложените изменения и допълнения. 

 

II. Цел на наредбата 

    Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, и постигане на подобряване на обслужването на 

заявителите/ползвателите на тези услуги, предлагани от общинската администрация. В 

Наредбата за изменение и допълнение са заложени ясно регламентирани разпоредби за 

определените административни такси и цени на права и услуги и срокове за 

извършване от администрацията. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

    За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба няма 

да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати 

    Очаквани резултати са повишаване на ефективността и бързината на 

административното обслужване и обезпечаване на разходите по предоставяне на тези 

административни услуги. 
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V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

    Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

     

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена частична оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. Проектът на подзаконовия 

нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Куклен на 

26.03.2018 г. до 25.04.2018 г. включително. 

 

 

 ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

 Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, и 

чл. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите в Община Куклен; 

 

 ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

  Актуализиране и прецизиране на сроковете и размера на таксите за 

административните услуги, предоставяни от общинската администрация, и 

детайлизиране на предлаганите административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне и административни услуги и местни данъци такси ще доведе 

подобряване на работата по административното обслужване и обезпечаване на 

разходите по предоставянето им, които се изразходват от общинската администрация. 

 

  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен, както 

следва: 

 §1. Чл. 2, ал. (1), т. 8 се изменя и придобива следния вид: за притежаване на куче. 

 

 §2. Чл. 2, ал. (1), т. 9 се  изменя и придобива следния вид: други местни такси, 

определени със закон. 

 

 §3. Чл. 5а, ал. (1) се изменя и придобива следния вид: Услугите, предоставяни от 

община Куклен, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: 

1. обикновени; 

2. бързи; 

3. експресни. 

 §4. Чл. 5а, ал. (2) се изменя и придобива следния вид: Сроковете за извършване 

на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и 

заплащане цената на съответния вид услуга. 

 §5. В Чл. 5а се създава нова ал. (3) със следния текст: Наименованията на 

видовете услуги, за които се събират такси или цени на услуги и права, както и техният 

размер и срокове за предоставянето им, са определени в настоящата наредба и 

съответните приложения, неразделна част от нея. 

 §6. Чл. 10, ал. (10) се изменя и придобива следния вид: Не се събира такса за 

сметосъбиране и  сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата 



година и е подадена декларация от собственика или ползвателя по образец за това в 

Община Куклен, до 31 декември на предходната година. За придобити през годината 

имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им или 

настъпване на особено събитие водещо до ползване на преференцията. В случаите, 

когато за имота, деклариран като неползван, след проверка от органите на общинска 

администрация се установят декларирани неверни данни, за имота се дължи пълния 

годишен размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, ведно с лихвите за 

просрочие и на нарушителя са налага глоба/имуществена санкция по чл. 123, ал. 3 от 

Закона за местните данъци и такси. 

 §7. Чл. 14, ал. (1) се изменя и придобива следния вид:  

(1) Такси за технически услуги се заплащат за извършваните от отдел 

“Устройство на територията и строителство” при общинска администрация технически 

услуги, обхващащи дейностите във връзка с устройство на територията, архитектурата, 

строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните 

територии. 

§8. Чл. 14, ал. (4), т. 1 се отменя. 

§9. Чл. 14, ал. (6) се отменя. 

 §10. Чл. 14, втора ал. (5) става ал. (7), като се изменя и придобива следния вид:  

(7) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с 

нормативен акт, се определя с решението общински съвет по ал. 4 и не може да 

надвишава 1 месец. 

 §11. Чл. 15, ал. (1) се  изменя и допълва и придобива следния вид:  

Таксите за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се 

начисляват за извършването на следните услуги: 

- за издаване на удостоверение за наследници; 

 - за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 

           - за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 

/акт за  раждане, акт за смърт/; 

          - за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 

адрес; 

           - за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние; 

           - за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина; 

          - за издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или 

страница от семейния регистър на населението; 

          - за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път; 

          - за издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки; 

           - за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат; 

          - за издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.; 

           - за отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения 

между съпрузи; 

         - за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 

2000 г.; 

        - за издаване на удостоверение за родените от майката деца;  

        - за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България; 

        - за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път; 

        - за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

        - за издаване на удостоверение за раждане-дубликат; 

       - за издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

       - за издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление 

или за промяна на постоянен адрес; 



       - за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 

имат актове, съставени в чужбина; 

       - за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 

2000 г.; 

     - за издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта 

за заявяване или за промяна на настоящ адрес; 

      - за издаване на удостоверение за правно ограничение; 

      - за издаване на удостоверение за семейно положение; 

      - за  заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; 

      - за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес; 

      - за издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път; 

      - за комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на 

българско гражданство. 

 

 §12. Чл. 15,  ал. (2) се  изменя и придобива следния вид: Размерите на таксите за 

услугите и сроковете за предоставянето по ал. 1 са съгласно приложение № 6. 

 

 §13. Чл. 15, ал. (3) се  изменя и придобива следния вид: 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. 

 

 §14. Чл. 15, ал. (4) се  изменя и придобива следния вид: Таксите се заплащат при 

подаване на заявлението за извършване на услугата. 

 

 §15. Чл.15а,  ал. (1) се изменя и допълва и придобива следния вид: Таксите за 

административни услуги„Местни данъци и такси” се начисляват за извършването на 

следните услуги: 

- за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство; 

- за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж; 

- за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване; 

- за издаване на удостоверение за декларирани данни; 

- за издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство; 

- за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства; 

- за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и 

такса за битови отпадъци; 

- за издаване на копие от подадена данъчна декларация; 

- за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси; 

- за заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина; 

- за издаване на документи от значение за признаване, упражняване  или 

погасяване на права и задължения от ЗМДТ; 

           - за предоставяне  на данъчна и осигурителна информация. 



 

 §16. Чл. 15а, ал. (2) се  изменя и придобива следния вид:  Размерите на таксите за 

услугите и сроковете за предоставянето по ал. 1 са съгласно приложение № 6. 

 

 §17. Чл. 15а, ал. (3) се изменя и придобива следния вид: Не се събира такса за 

издаване на удостоверение за декларирани данни, когато същото се издава на 

гражданите, за да послужи пред Дирекция „Социално подпомагане”.                      

 

 §18. В Чл. 15а се създава нова ал. 4 със следния текст: От заплащане на услугите 

по ал. 1 се освобождават: Община Куклен, Областна администрация – гр. Пловдив, 

органи на полицията и съдебната власт, Национална агенция по приходите и други 

държавни и общински органи, ползващи услугите за служебни цели. 

 

 §19. В Чл. 15а се създава нова ал. 5 със следния текст: Таксите се заплащат при 

подаване на заявлението за извършване на услугата. 

 

 §20. Отменя се Приложение № 5 към чл. 14, ал. 4 от Наредба № 10 на ОбС 

Куклен – РАЗМЕРИ НА ТАКСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ 

ОТДЕЛ “ТСУ и С” – ОБЩИНА КУКЛЕН – ПЛОВДИВ (изменено с Решение № 508 от 

30.03.07 г., изменено с Решение №  31  от  19.12.07 г., изменено с Решение № 439 от 

19.01.2010 г. изменено с Решение № 57/06.02.2012 г.). 

 

 §21. Приема ново Приложение № 5, както  следва: 

 

 

Приложение № 5 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, 

„КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”, „КАДАСТЪР”, „РЕКЛАМА” И 

„ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

 

 

№ 

 

Видове административни  услуги 

 

 

Срок на услугата /Такса 

  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, 

„КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”, „КАДАСТЪР”, „РЕКЛАМА” И 

„ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

1. Удостоверения за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 

  Срок от 14 дни – 20.00 лв. 

2. Издаване на разрешения за поставяне 

на преместваеми обекти 

 Срок от 7 дни – 55.00 лв. 

3. Издаване на разрешение за строеж в 

поземлени имоти в горски територии 

без промяна на предназначението 

 Срок от 14 дни – 55.00 лв. 

4. Издаване разрешение за изработване на 

подробни устройствени планове 

Срок от 30 дни; 

- в жилищна зона за 1 бр. УПИ – 40 лв.  

  + 10 лв. за всеки следващ; 

- в произв. зона за 1 бр. УПИ – 50 лв. 

  + 10 лв. за всеки следващ; 

5. Изготвяне на справки на 

заинтересувани лица относно 

 В приемен ден – безплатно 



изменения на устройствени планове и 

схеми   

6. Допускане изработването на проекти за 

изменение на подробни устройствени 

планове 

Срок от 30 дни;  

- в жилищна зона за 1 бр. УПИ – 40 лв. 

  + 10 лв. за всеки следващ; 

- в произв. зона за 1 бр. УПИ – 50 лв. 

  + 10 лв. за всеки следващ; 

7. Издаване скица-виза за проучване и 

проектиране 

Срок от 14 дни -  55.00 лв. 

8. Разглеждане и одобряване на 

инвестиционни проекти, по които се 

издава разрешение за строеж 

Срок от 30 дни; 

- Жилищни сгради - 0.75 лв./кв.м. разгърната   

застроена площ (РЗП) – минимум 150 лв.; 

- Смесени и обществени/обслужващи  сгради – 

1,10лв./кв.м. РЗП минимум 250 лв.; 

- Производствени сгради - 1.10 лв./кв.м. РЗП  

  минимум 300 лв.; 

- Гаражи, летни кухни, стопански постройки –  

0,75лв./кв.м РЗП минимум 100лв. 

- Вилни сгради - 0.75лв./кв.м. РЗП – минимум 

150 лв.; 

- Площни обекти – бетоновъзли, фотоволтаични 

централи, спортни терени и др. – 0.50лв./кв.м. 

площ на терена; 

- За базови станции на мобилни оператори – 

1 000 лв.;  

- За огради по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 

1.00лв./лин.м., минимум 50 лв. 

9.  Съгласуване на идейни инвестиционни 

проекти 

Срок от 30 дни – 30 % от сумата за съгласуване 

на инвестиционни проекти за издаване на 

разрешение за строеж  

10. Одобряване на проект – заснемане на 

извършен разрешен строеж, когато 

одобрените инвестиционни проекти са 

изгубени 

 Срок от 30 дни – 60.00 лв. 

11. Издаване на разрешение за строеж Срок от: 

- 30 дни съгл. чл. 142, ал. 6, т. 1 – 70.00 лв.  

- 14 дни съгл. чл. 142, ал. 6, т. 2 – 70.00 лв.  

 

12. Издаване на разрешение за разкопаване 

на улични и тротоарни настилки и 

вътрешно квартални пространства /за 

строежи с влязло в сила разрешително 

за строеж/ 

Срок от 14 дни - 30.00 лв. – разрешение  

+ депозит 2хСМР 

13. Издаване на разрешение за строеж без 

одобряване на инвестиционни проекти 

Срок от 14 дни – 70.00 лв. 

14. Разрешаване изработването на 

комплексен проект за инвестиционна 

инициатива 

Срок от 14 дни – 50.00 лв. 

15.  Презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило действието си 

поради изтичане на срока 

Срок от 14 дни – 35.00 лв. 

16. Допускане на изменения в одобрен Срок от 14  дни – безплатно. 



инвестиционен проект 

17. Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа 

Срок от 7 дни – 15.00 лв. 

18. Приемане и удостоверяване 

предаването на екзекутивна 

документация 

Срок от 30 дни – 5% от сумата  за съгласуване 

на  инвестиционни проекти,но не по малко от 

30.00 лв. 

19. Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за видовете строежи от IV 

и V категория 

Срок от 7 дни; 

А) за видове строежи от категория –  

    ІV а 2 – 75.00 лв./км;  

    ІV ж – 150.00 лв./км.; 

Б) за видове строежи от категория –  

    ІVб1 – 0.75 лв./кв.м. РЗП;  

    ІV б 4, 5, 6;  ІVб2 – 0.90 лв./кв.м. РЗП;  

    ІVб3-1.05 лв./кв.м. РЗП; 225.00 лв.;  

В) за видове строежи от категория –  

    ІV в 1 – 525.00 лв.; 

Г) за видове строежи от категория –  

ІV г 1 – 70.00 лв./дка и 2 лв. за паркомясто;  

Д) за реконструкция, преустройство, основен  

ремонт и смяна предназначението на строежа 

от кат.  ІV – Както сумите по т. А, Б, В и Г; 

Е) вътрешни преустройства на сгради от І до ІV  

кат., без да се засяга конструкцията – 375.00 

лв.; 

А) за видове строежи от категория  

    V а 1 –  Мин. 150.00 лв. + 0.75 лв./кв.м.РЗП;  

    V а 2 – Мин. 150.00лв. + 0.90 лв./кв.м.РЗП;  

    V а 3 – Мин. 150.00 лв. + 0.75 лв./кв.м.РЗП;  

    V а 4 – Мин. 150.00 лв. + 1.50 лв./кв.м.РЗП;   

    За павилиони – Мин. 75.00 лв. + 1.50 

лв./кв.м.РЗП;  

    V а 5 – 1.5 лв. на парко место и 75.00 лв. за   

брой гараж;  

    V а 6 – Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м. терен;   

    V а 7 – Мин. 150.00 лв. + 1.50 лв./кв.м. РЗП 

или терен;   

    V а 8 – Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м.РЗП;  

Б) за видове строежи от категория – 375.00 лв. за 

основно;   

    V б 1 – Мин. 75.00 лв. + 0.30 лв./кв.м. други;  

В) за видове строежи от категория – 

    V в 1 – Мин. 75.00 лв. + 1.50 лв./кв.м. 

20. Издаване на констативни протоколи и 

удостоверения за степен на 

завършеност на строежи 

Обикновена до 14 дни – 30.00 лв. 

Бърза до 5 дни – 40.00 лв. 

Експресна до 2 дни – 60.00 лв. 

21.  Издаване на заповед за учредяване 

право на преминаване през чужди 

поземлени имоти   

Срок до 30 дни – Стойността на услугата се 

определя по пазарна цена, на основание чл. 210, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията от 

комисия, назначена със заповед на кмета на 

общината;  

  



22. Издаване на заповед за учредяване на 

право на прокарване на отклонения от 

общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през 

чужди имоти 

Срок до 30 дни – Стойността на услугата се 

определя по пазарна цена, на основание чл. 210, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията от 

комисия, назначена със заповед на кмета на 

общината;   

  

23. Издаване на заповед за осигуряване 

достъп в недвижими имоти 

Срок до 30 дни – Стойността на услугата се 

определя по пазарна цена, на основание чл. 210, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията от 

комисия, назначена със заповед на кмета на 

общината;   

 

24. Освидетелстване на сгради и издаване 

на заповед за премахване /поправяне 

или заздравяване/ на строежи, негодни 

за използване или застрашени от 

самосрутване 

Срок от 30 дни – безплатно. 

25. Издаване на удостоверения, че 

обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това 

инвестиционни проекти за извършване 

на доброволна делба 

Срок от 14 дни – 50.00 лв. 

26. Издаване на удостоверение за 

търпимост на строеж по пар.16 и 

пар.127 

Срок от 30 дни -      

   *  до 35 кв.м. – 60.00 лв. 

   *  до 100 кв.м. – 150.00 лв. 

   * 100 кв.м. – 400.00 лв. 

27. Включване на земеделски земи в 

границите на урбанизираните 

територии  

Срок от 30 дни – безплатно. 

28. Вписване в регистъра на технически 

паспорт на строеж 

 Срок от 7 дни  - 10 лв. 

29. Издаване на скици за недвижими имоти 14 дни – 20.00 лв. 

 3 дни – 40.00 лв. 

 

30. Попълване/ поправка на кадастрален 

план 

Срок от 14 дни – безплатно. 

31. Заверка на копие на документ от 

технически архив 

Срок от 7 дни – 2.00 лв. на страница 

32. Издаване на удостоверение и скица 

относно имоти, подлежащи на 

възстановяване, находящи се в 

границите на урбанизираните 

територии 

Срок от 30 дни – 30.00 лв. 

33. Издаване на разрешително за ползване 

на водни обекти - публична общинска 

собственост, с изключение на 

разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите 

Срок от 30 дни – 117.00 лв. 

34. Одобряване на инвестиционен проект 

за съдебна делба с ЕСУТ 

 Срок от  30 дни – безплатно. 

35.  Издаване на удостоверение за нанасяне 

на новоизградени сгради в действащия 

Срок от 14 дни – 20.00 лв. 



кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във 

връзка с чл.175 от ЗУТ 

 

36.  Удостоверение за административен 

адрес на поземлени имоти 

Срок от 30 дни – 15.00 лв. 

37.  Проверка за спазване определената 

линия на застрояване, заснемане и 

нанасяне на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура 

Срок от 14 дни – 20.00 лв. 

38. Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа  и за това, че 

подробният устройствен план е 

приложен по отношение на 

застрояването  

Срок от 14 дни – 20.00 лв. 

39.  Презаверяване на скица, от издаването 

на която са изтекли 6 месеца 

Срок от 14 дни – 10.00 лв. 

40.  Издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по териториалното и 

селищното устройство 

Срок от 14 дни – 50.00 лв. 

41. Издаване на разрешение за поставяне 

на рекламно-информационни елементи 

 Срок от 14 дни – 75.00 лв. 

42. Издаване на разрешение за специално 

ползване чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение в обхвата на пътя 

и обслужващите зони 

Срок от 14 дни – 75.00 лв. 

43. Промяна на предназначението на 

земеделските земи и включване в 

строителните граници на населените 

места 

 

 

Срок от 30 дни –  

 - до 1 дка за жилищни нужди – 120.00  лв./дка; 

 -  от 1 до 5 дка за жилищни нужди на 1 бр. 

парцел  – 200.00 лв.; 

 - до 5 дка за стопанска дейност на 1 бр. парцел – 

150.00 лв.; 

 - до 10 дка за 1 бр. парцели – 250.00 лв.; 

 - над 10 дка за 1 бр. парцели – 350 .00 лв.; 

 - за ретранслатори – 450.00 лв. 

44. Заверка на заповедна книга Срок от 3 дни – 10.00 лв. 

45. Изчертаване извлечение от действащ 

ЗРП/ПУП 

Срок от 14 дни –  

- в жилищна зона – 20.00 лв. 

- в производствена зона – 20.00 лв. 

46. Разглеждане и процедиране на ПУП 

 

Срок от 30 дни след обявяване  

- в жилищна зона за 1 бр. УПИ – 80.00 лв.  

+ 25.00 лв. за всеки следващ; 

- в нежилищна зона 1 бр. УПИ – 100.00 лв. 

+ 30 лв. за всеки следващ 

47. Разглеждане и процедиране на ПП за 

елементи на техническата 

инфраструктура 

(чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ) 

Срок от 30 дни след обявяването –  

0.70 лв./лин.м. 

48. Удостоверение за съда Срок от 14 дни – 15.00 лв. 

49. Отразяване на промени в имотния 

регистър 

Срок от 7 дни – 10 лв. 

50. За оценка за съответствие от ОЕСУТ, Срок от 14 дни – 15.00 лв. на част от 



съгл. чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ инвестиционния проект и становища 

51. Становище на гл. архитект Срок от 30 дни – 50.00 лв. 

52. Издаване на писмо разрешение за 

проектиране на основен ремонт и 

реконструкция на сграда 

Срок от 30 дни – 35.00 лв. 

53. Съгласуване на схема за поставяне на 

преместваемо съоръжение 

Срок от 14 дни – 40.00 лв. 

 

 

 

 §22. Отменя се Приложение № 6 към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 10 на ОбС 

Куклен – „РАЗМЕРИ НА ТАКСИТЕ  ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЕКТОР  „КАО и ГР” 

(изменено с решение № 508/30.03.07 г., изменено с решение № 57/06.02.2012 г.). 

 

 §23. Приема ново Приложение № 6, както  следва: 

 

 

Приложение № 6 

 

  

„РАЗМЕРИ НА ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ  ОТ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

 

№ 

 

Видове административни  услуги 

 

 

Срок на услугата /Такса 

 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 

1. Издаване на удостоверение за наследници Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

2. Издаване на удостоверение за идентичност 

на лице с различни имена 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

3. Издаване на удостоверение за липса на 

съставен акт за гражданско състояние (акт 

за  раждане, акт за смърт) 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

4. Предоставяне на данни по гражданска 

регистрация на държавни органи и 

институции 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – безплатно 

 



5. Служебно издаване на удостоверение за 

правно ограничение 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – безплатно 

  

6. Издаване на удостоверение за настоящ 

адрес при вече регистриран настоящ адрес 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

7. Издаване на удостоверение за сключен 

граждански брак – оригинал 

Обикновена услуга –  

след сключване на брака – 

безплатно 

 

8. Издаване на многоезично извлечение от 

акт за гражданско състояние 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

9. Издаване на удостоверение за сключване 

на брак от български гражданин в чужбина 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 30.00 лв. 

 

10. Издаване на препис-извлечение от акт за 

смърт – за първи път 

 

Обикновена услуга –  

след съставяне на акта – безплатно 

11. Издаване на заверен препис или копие от 

личен регистрационен картон или 

страница от семейния регистър на 

населението 

 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

12. Възстановяване или промяна на име Обикновена услуга –  

срок от 1 работен ден –  

безплатно 

 

13. Издаване на препис – извлечение от акт за 

смърт за втори и следващ път 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

14. Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и 

родствени връзки 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  



срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

15. Издаване на удостоверение за сключен 

граждански брак-дубликат 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

16. Издаване на препис от семеен регистър, 

воден до 1978 г. 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга – 

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 15.00 лв. 

 

17. Отразяване на избор или промяна на 

режим на имуществените отношения 

между съпрузи 

 

Обикновена услуга – 

срок от 5 работни дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден –30.00 лв. 

 

18. Издаване на удостоверение за раждане-

оригинал 

Обикновена услуга –  

след съставяне на акта – безплатно 

 

19.  Припознаване на дете Обикновена услуга –  

срок от 3 месеца след уведомяване 

на майката – безплатно 

 

20. Издаване на удостоверение за промени на 

постоянен адрес, регистриран след 2000 г. 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

21. Издаване на удостоверение за родените от 

майката деца 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

22. Издаване на справки по искане на съдебни 

изпълнители 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни –  

съобразно исканите данни 

 

23. Издаване на удостоверение за снабдяване 

на чужд гражданин с документ за 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 10.00 лв. 



сключване на граждански брак в 

Република България 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 30.00 лв. 

 

24. Издаване на удостоверение за настоящ 

адрес за първи път 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

25. Издаване на удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и деца 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

26. Издаване на удостоверение за раждане-

дубликат 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

27. Издаване на удостоверение за вписване в 

регистрите на населението 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 30.00 лв. 

 

28. Издаване на удостоверение за постоянен 

адрес след подаване на заявление или за 

промяна на постоянен адрес 

 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

  

29. Съставяне на актове за гражданско 

състояние на български граждани, които 

имат актове, съставени в чужбина 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 30.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 60.00лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 90.00лв. 

 

30. Издаване на удостоверение за промени на 

настоящ адрес регистриран след 2000 г. 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  



срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

31. Издаване на удостоверение за настоящ 

адрес след подаване на адресна карта за 

заявяване или за промяна на настоящ адрес 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

32. Издаване на удостоверение за правно 

ограничение 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

33. Издаване на удостоверение за семейно 

положение 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

34. Заверка на документи по гражданско 

състояние за чужбина 

Обикновена услуга –  

срок от 1 работен ден – 10.00 лв. 

 

35. Издаване на удостоверение за постоянен 

адрес при вече регистриран постоянен 

адрес 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

36. Издаване на удостоверение за постоянен 

адрес за първи път 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 3.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 6.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 9.00 лв. 

 

37. Промяна в актовете за гражданско 

състояние 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – безплатно 

 

38. Комплектоване и проверка на документи 

към искане за установяване на българско 

гражданство 

 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 30.00 лв. 

39. Издаване на удостоверение за 

настойничество и попечителство /учредено 

по реда на чл.155 от СК и по право- по 

чл.173 СК/ 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – безплатно 

40. Служебно издаване на удостоверение за Обикновена услуга –  



вписване в регистъра на населението срок от 5 работни дни – безплатно 

   

     Административни услуги  „Местни данъци и такси” 

1. Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство 

Обикновена услуга –  

срок от 5 дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 ден – 30.00 лв.      

 

2.  Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на право на строеж 

Обикновена услуга –  

срок от 5 дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 ден – 30.00 лв.      

 

3. Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на право на ползване 

Обикновена услуга –  

срок от 5 дни – 10.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 дни – 20.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 ден – 30.00 лв.      

 

4.  Издаване на удостоверение за декларирани 

данни 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга – 

срок от 1 работен ден – 15.00 лв.      

 

5. Издаване на удостоверение за дължим и 

платен данък върху наследство 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 15.00 лв.      

 

6.  Издаване на препис от документ за платен 

данък върху превозни средства 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 2.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 4.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 6.00 лв. 

 

7. Издаване на препис от документ за платен 

данък върху недвижими имоти и такса за 

битови отпадъци 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 2.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 4.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 6.00 лв. 

 



8.  Издаване на копие от подадена данъчна 

декларация 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 4.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 8.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 12.00 лв. 

 

9. Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 15.00 лв. 

 

10. Издаване на удостоверение за дължим  

размер на патентния данък 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – безплатно 

  

11.  Заверка на документи по местни данъци и 

такси за чужбина 

Обикновена услуга –  

срок от 1 работен ден – 10.00 лв.      

 

12. Издаване на документи от значение за 

признаване, упражняване  или погасяване 

на права и задължения от ЗМДТ 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 15.00 лв. 

 

13. Предоставяне на данъчна и осигурителна 

информация 

Обикновена услуга –  

срок от 5 работни дни – 5.00 лв. 

Бърза услуга –  

срок от 3 работни дни – 10.00 лв. 

Експресна услуга –  

срок от 1 работен ден – 15.00 лв.      

 

 

§ 24. Приложения с № 1, 2, 3, 4 и 9 не се променят. Отменя се Приложение № 5 

към Наредбата и се приема ново Приложение № 5. Отменя се Приложение № 6 към 

Наредбата и се приема ново Приложение № 6. 

   

 § 25. Създава се нов § 10 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния 

текст: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Куклен е приета с 

Решение № …………. от Протокол № ………… от …………….  година на Общински 

съвет Куклен и влиза в сила от влизане в сила на  решението за приемането й от 

Общински съвет Куклен. 

 

 ІІ. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен влиза в сила 

от деня на влизането в сила на решението за приемането ѝ от Общински съвет Куклен. 

 

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 



Приложения: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Куклен; 

2. Частична оценка на въздействието.  

3. Становище по финансовата обезпеченост на проекта, относно размера на 

предоставяните услуги и права.  

 

 

С уважение, 

 

ХРИСТО БОЖИНОВ                             /п/  

Заместник-кмет на Община Куклен 

 

 
Съгласували: 

 

Мариана Ганева                                    /п/ 

Секретар на Община Куклен 

 

Арх. Марий Гаджев                             /п/ 

Директор на дирекция СА и гл. архитект 

 

Ива Дичева                                           /п/ 

Главен експерт МДТ    

 

Изготвил: 

 

Недялка Георгиева                              /п/ 

Гл. юрисконсулт 

 

Николай Чолаков                                /п/ 

Правоспособен юрист 

 

Мария Ковачева                                  /п/ 

Директор на дирекция ОА 

 

Гергана Драгоева                                /п/ 

Старши експерт 


