
 

  

        

   Р Е Ш Е Н И Е  № 3  

на Столичния общински съвет 

 от 22.01.2015 година 

 
За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от 
Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.). 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, 
т.7, т.23 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  
                  Р Е Ш И :   

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 
предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93 от 
23.11.2006 г. на Столичен общински съвет), както следва: 

§ 1. В чл.23, ал.2 прави следните изменения и допълнения: 
1. След думата „изпраща” заличава думите „за процедиране”. 
2. След думите „Дирекция „Приходи и администриране на местни 

данъци и такси” добавя „за изчисляване размера на дължимата такса за 
битови отпадъци”. 

3. След думите „Столичен инспекторат” добавя „- за контрол”. 
§ 2. В чл.25, ал.3, изречение второ думата „съгласно” се заменя с 

думите „по реда и в срока по”. 
§ 3. В чл.66 прави следните изменения и допълнения: 
1. След т.5 създава нова т.5.1 със следното съдържание: 
„5.1. за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и 

деца;” 
2. След т.11 създава нови т.11.1, т.11.2, т.11.3, т.11.4, т.11.5, т.11.6 и 

т.11.7 със следното съдържание: 
„ 11.1. за издаване на удостоверение за родените от майката деца; 
11.2. за издаване на удостоверение за правно ограничение; 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg 



11.3. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 
населението; 

11.4. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес; 
11.5. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес; 
11.6. за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак 

от български гражданин в чужбина; 
11.7. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин 

с документ за сключване на граждански брак в Република България;" 
§ 4. В чл.73а, ал.1, т.6 след думите „чл.87, ал.6” добавя „и ал.10”. 
§ 5. В чл.81 прави следните изменения и допълнения: 
1. Отменя т.12 и т.16. 
2. Създава нова т.26 със следното съдържание: 
„26. Услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за 

третиране на отпадъци” - Приложение № 37.” 
§ 6. Отменя т.16 от Приложение № 4 „Такси за технически услуги” 

от Приложения към Глава Втора. 
§ 7. В Приложение № 5 „Такси за административни услуги” от 

Приложения към Глава Втора прави следните изменения и допълнения: 
1. Точка 1 добива следната редакция: 
„1. Административни услуги по гражданско състояние: 
1.1. за издаване на удостоверение за наследници - 5,00 лв.; 
1.2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 3,50 лв.; 
1.3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане 

или акт за смърт - 3,50 лв.; 
1.4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за 

граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от 
акт за смърт - 5,00 лв.; 

1.5. за издаване на удостоверение за семейно положение - 5,00 лв.; 
1.5.1. за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и 

деца - 5,00 лв.; 
1.6. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 5,00 лв.; 
1.7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за 

постоянен или настоящ адрес (за издаване на удостоверение за постоянен 
адрес; за издаване на удостоверение за настоящ адрес; за заверка на 
удостоверение за постоянен адрес; за заверка на адресна регистрация на 
настоящ адрес) - 2,50 лв.; 

1.8. за легализация на документи по гражданското състояние за 
чужбина - 5,00 лв.; 

1.9. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 
3,50 лв.; 

1.9.1. за издаване на удостоверение за родените от майката деца - 
3,50 лв.; 

1.9.2. за издаване на удостоверение за правно ограничение - 3,50 лв.; 
1.9.3. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

населението - 3,50 лв.; 



1.9.4. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес - 
3,50 лв.; 

1.9.5. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес - 
3,50 лв.; 

1.9.6. за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак 
от български гражданин в чужбина - 3,50 лв.; 

1.9.7. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин 
с документ за сключване на граждански брак в Република България - 3,50 
лв.; 

1.10. за преписи от документи - 2,50 лв.”. 
2. В т.10 след думите „чл.87, ал.6” добавя „и ал.10”. 
3. Отменя т.23. 
4. Създава нови т.25 и т.26 със следното съдържание: 
„25. за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите 

книги за имотите общинска собственост или за възстановен общински 
имот - 15,00 лв.; 

26. за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции 
за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - 20,00 лв.”. 

§ 8. В Приложение № 9 от Приложения към Глава Трета прави 
следните изменения и допълнения: 

1. Точка 36 добива следната редакция: 
„36. за издаване на скица от кадастралния план: 
36.1. в урбанизирана територия - 30,00 лв.; 
36.2. на сграда - самостоятелен обект на собственост - 10,00 лв.” 
2. Отменя т.38. 
3. В т.40 след думите „65,00 лв.” добавя „ , но не по - малко от 10,00 

лв”. 
4. Точка 45 добива следната редакция: 
„45. за скица/ копие от кадастрален план с координати:  
45.1. за скица - 30,00 лв. + по 0,50 лв. на точка; 
45.2. за копие - 10,00 лв. + по 0,50 лв. на точка." 
5. В т.52 след думите „ППС - „ добавя „0,10 лв. на линеен метър, но 

не по - малко от". 
6. Създава нови т.52а и 52б със следното съдържание: 
„52а. за копие от специализирана карта: 
- графично копие - 2,00 лв./ за 1 кв.дм, но не по - малко от 10,00 лв.; 
- копие в цифров вид върху магнитен носител - 10,00 лв. на хектар, 

но не по - малко от 40,00 лв.; 
52б. за нанасяне на специализирани данни: 
- обекти до 10 точки - по 7,00 лв. на 1 бр. точка; 
- обекти от 10 до 50 точки - по 5,00 лв. на 1 бр. точка; 
- обекти над 50 точки - по 3,00 лв. на 1 бр. точка." 
7. Създава нови т.58, т.59, т.60, т.61 и т.62 със следното съдържание: 
„58. справка и сканиране на документ формат А4 - 1,00 лв.; 
59. справка и сканиране на документ формат A3 - 2,00 лв.; 
60. справка и сканиране на документ формат А2 - 4,00 лв.; 



61. справка и сканиране на документ формат А1 - 7,00 лв.; 
62. справка и сканиране на документ формат А0 - 10,00 лв.” 
§ 9. В Приложение № 11 „Услуги, извършвани от Дирекция 

„Общинска собственост и районните администрации” от Приложения към 
Глава Трета прави следните изменения: 

1. Отменя т.1 и т.5. 
2. В т.2 заличава думите „СОАП”. 
§ 10. Отменя Приложение № 20 „Услуги, извършвани от ОП 

„Екоравновесие” от Приложения към Глава Трета. 
§ 11. Отменя Приложение № 26 „Услуги, предоставяни в Спортна 

зала „Триадица” (Район „Триадица” - СО)”. 
§ 12. Навсякъде в т.3 на Приложение № 28 „Цени за право за 

извършване на информационна дейност върху общинска собственост чрез 
информационни елементи, поставени по реда на Наредбата за 
преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално - 
декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на 
Столична община” от Приложения към Глава Трета думите „при издаване" 
се заменят със „след издаване”. 

§ 13. В Приложение № 30 „Услуги, предоставяни от парк „Врана” от 
Приложения към Глава Трета прави следните изменения и допълнения: 

1. Създава нови т.3 и т.4 със следното съдържание: 
„3. За провеждане на сватбени церемонии: 
3.1. до 100 човека - 820,00 лв.; 
3.2. от 100 до 200 човека - 1 640,00 лв.; 
3.3.Мероприятията по т.3.1 и т.3.2 са с максимална продължителност 

до 2 (два) часа; 
3.4. В цените по т.3.1 и т.3.2 не е включена цената за осигуряване на 

обредно лице за провеждане на сватбения ритуал. 
4. За заснемане на професионална фотосесия - 120,00 лв.; 
4.1. Мероприятието по т.4 може да се провежда само в часове извън 

работното време на Парк „Врана” с максимална продължителност до 4 
(четири) часа и при не повече от 20 (двадесет) участващи лица.” 

§ 14. В Приложение № 33 „Услуги, предоставяни от Общински 
културен институт Дом на културата „Красно село” добавя нова т.3 със 
следното съдържание: 

„3. Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви 
и/или концерти на съставите на ОКИ Дом на културата „Красно село”: 

3.1. за деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно; 
3.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 

лв.; 
3.3. за лица над 18 години - 2,00 лв.; 
3.4. за семейни посещения - 4,00 лв." 
§ 15. В Приложение № 35 „Услуги, предоставяни от Общински 

културен институт Дом на културата „Искър” добавя нова т.4 със следното 
съдържание: 



„4. Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви 
и/или концерти на съставите на ОКИ Дом на културата „Искър”: 

4.1. за деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно; 
4.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 

лв.; 
4.3. за лица над 18 години - 2,00 лв.; 
4.4. за семейни посещения - 4,00 лв." 
§ 16. В Приложение № 36 „Услуги, предоставяни от Общински 

културен институт „Надежда” добавя нова т.3 със следното съдържание: 
„3. Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви 

и/или концерти на съставите на ОКИ „Надежда”: 
3.1. за деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно; 
3.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 

лв.; 
3.3. за лица над 18 години - 2,00 лв.;  
3.4. за семейни посещения - 4,00 лв." 
§ 17. Създава ново Приложение № 37 от Приложения към Глава 

Трета със следното съдържание: 
„Услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране 

на отпадъци” 
1. Цена за преработка на биоотпадъци от паркове и градини - 15,83 

лв./тон. 
2. Цена за преработка на хранителни биоотпадъци - 10,82 лв./тон. 
3. Цена за депониране на Депо за неопасни отпадъци „Садината" - 

15,12 лв./тон. 
3.1. Фирмите оператори, сключили договори със Столична община за 

извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, както и тези, 
сключили договори по реда на чл.24 не заплащат цената по т.3 за 
количествата битови отпадъци по тези договори. 

4. Цена на произведен стандартен компост - 6,00 лв./тон. 
4.1. Кметът на Столична община може със заповед да определи ден, 

в който да се раздава безплатно стандартен компост. Със заповедта се 
определя и кръга от лица, както и количествата, подлежащи на раздаване.” 

 
     Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол  № 75,  точка 3 от дневния ред, 

по доклад № СО15-9300-2/06.01.2015 г. и е подпечатано с официалния 

печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет:   (п) 
 

       Елен Герджиков  



 


	РЕШЕНИЕ №3
	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
	       Елен Герджиков 

