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ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ 28.11.2016 Г. 
ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 
№ 
по 
ред 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И 
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  
 

СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ТАКСА 
/ако е приложимо/ 

1 .  Издаване на удостоверение за раждане 
– оригинал 

 

На основание чл. 43, ал. 6 и 
чл. 40, ал.1 от Закона за 

гражданската регистрация 

веднага Искане по образец 
Съобщение за раждане 

Лични карти на родителите 
безплатна 

2.  Издаване на удостоверение за раждане 
– дубликат 

 

На основание чл. 88 ал. 1 от 
Закона за гражданската 

регистрация 
 

веднага 
Искане по образец 

Лична карта 8.00 лв. 

3.  Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак –  оригинал 
 

На основание чл. 40 ал. 1 и 
чл. 53 от Закона за 

гражданската регистрация 
 

Веднага след 
сключване на 

гражданския брак Декларации от младоженците 
Медицински свидетелства 

Лични карти на младоженците и 
свидетелите 

безплатна 

4.  Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак – дубликат 
 

На основание чл. 88 ал. 1 от 
Закона за гражданската 

регистрация 

веднага Искане по образец 
Лични карти 8.00 лв. 

5.  Издаване на препис-извлечение от акт 
за смърт – за първи път 
 

На основание чл. 40 ал. 1 от 
и чл.88 ал.1 от ЗГР 

2 дни Съобщение за смърт 
Лична карта безплатна 

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

На основание чл. 40 ал. 1 от 
ЗГР 

 

веднага Искане по образец 
Дата на смъртта на починалото лице 8.00 лв 

7.  Издаване на удостоверение за липса 
на съставен акт за гражданско 
състояние 
 

На основание чл. 88 ал. 1 от 
Закона за гражданската 

регистрация 

2 дни 
Искане по образец 

Лична карта на пряк наследник 5.00 лв. 

8.  Издаване на удостоверение за 
наследници 
 

На основание чл. 24 ал. 2 и 
чл. 106 ал.1 т.1 от ЗГР 

2 дни 
Молба-декларация от пряк наследник 10.00 лв. 
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9.  Издаване на всички видове 
удостоверение за семейно положение 
 

На основание чл. 24, ал.2 и 
чл. 106 от ЗГР 

веднага Искане по образец 
Лична карта 5.00 лв. 

10.  Издаване на удостоверение за съпруг/а 
и родствени връзки 
 

На основание чл. 24, ал.2 и 
чл. 106 от ЗГР 

 

веднага Искане по образец 
Лична карта 5.00 лв. 

 
11. 

  Издаване на удостоверения за 
настойничество и попечителство 
 

На основание чл. 154 от 
Семейния кодекс 

 

 
2 дни 

Искане по образец 
Лична карта Съдебно решение 

Свидетелство за съдимост 

 
безплатна 

12.  Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена 
 

На основание чл. 24, ал.2 и 
чл. 106 от ЗГР 

 

веднага Лична карта 
Акт за раждане 
Друг документ 

5.00 лв. 

13.  Издаване на удостоверение за семейно 
положение за сключване на 
граждански брак от български 
гражданин в чужбина 

На основание чл. 24, ал.2 и 
чл. 106 от ЗГР 

 

веднага 
Лична карта 

Данни за чужденеца 60.00 лв. 

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

На основание чл. 24, ал.2 и 
чл. 106 от ЗГР 

 

веднага 
Лична карта 

Данни за чужденеца 30.00 лв 

15. Издаване на всички видове 
удостоверения за постоянен адрес 

 

На основание чл. 24, ал.2, 
чл.95 и чл. 106 от ЗГР 

веднага Искане по образец 
Лична карта 5.00 лв. 

16. Издаване на всички видове 
удостоверение за настоящ адрес 
 

На основание чл. 24 ал. 2, 
чл. 91 и чл. 106 от ЗГР 

веднага Искане по образец 
Лична карта 5.00 лв. 

17. Припознаване на дете 
 

На основание чл. 65 от 
Семейния кодекс 

2 дни Искане по образец 
Лични карти на родителите 
Декларация за припознаване 

Акт за раждане на детето 

3.00 лв. 

18. Легализация на документи по 
гражданско състояние за чужбина 
 

На основание чл.106 от ЗГР 
и Правилника за 

легализациите, заверките и 
преводите  ПМС 184/1958 

изм.  и доп.76 , 83, 90 г. 

веднага 

Съответния документ 40.00 лв. 

19.  Възстановяване и промяна на име  
 

На основание чл. 19а от ЗГР 
 

2 дни Искане по образец 
Лична карта 

Копие от акт за раждане 
безплатна 
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20.  Съставяне на актове за гражданско 
състояние на български граждани, 
които имат актове съставени в 
чужбина  
 

На основание чл. 69, чл.70 и 
чл.72 от ЗГР 

 

2 дни 
Искане по образец 

Лична карта 
Преведени и легализирани актове по ГС 

безплатна 

21. Издаване на удостоверение за родените 
от майката деца 

 веднага Искане по образец 
Лична карта 

Копие от актове за раждане 
4.00 лв. 

22.  Издаване на удостоверение за 
вписване в регистрите на населението  
 

На основание чл. 3 и чл. 106 
от Закона за гражданската 

регистрация 
 

3 дни 
Уведомително писмо от ОДП, служба 

„Миграция” 20.00 лв. 

23. Установяване на наличие на 
българско гражданство 
 

На основание чл. 39 от 
Закона за българското 

гражданство 

1 месец Искане по образец 
Заверено копие от акт за раждане, 

копие от документа за самоличност, 
удостоверение за идентичност на имена 

95.00 лв. 

24. Предоставяне на данни по гражданска 
регистрация на институции 
 

На основание на чл. 7 и 
чл.106/1/ т.2 от Закона за 

гражданската регистрация 

2 дни 
Писмо от съответната институция безплатна 

25. Присвояване на ЕГН 
 

На основание на чл. 11 от 
Закона за гражданската 

регистрация 

7 дни Удостоверение за наличие на българско 
гражданство безплатна 

26. Издаване на удостоверения за 
идентичност на административен 
адрес 
 

Указания на ГД “ГРАО” 
 

веднага 
Лична карта 

Съдебно решение за фирмата 5.00 лв. 

27.  Промяна на ЕГН на български 
гражданин 
 

На основание чл. 11 от 
Закона за гражданската 

регистрация 

7 дни Лична карта 
Копие от акт за раждане безплатна 

28.  Удостоверяване на данни и справки 
по регистри за гражданско състояние 
за минали години 
 

На основание чл. 106 от 
Закона за гражданската 

регистрация 
 

2 дни Искане по образец 
Лична карта 

 
5.00 лв. 

29.  Издаване на удостоверение за правно 
ограничениея   
 

Указания на ГД “ГРАО” 
 

веднага Искане по образец 
Лична карта 

 
4.00 лв. 

30. Издаване на удостоверение относно 
собствеността на недвижими имоти 

На основание чл. 5 от Закона 
за общинската собственост 

веднага Искане по образец 
Лична карта 5.00 лв. 
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31.  Отписване на имот от актовите книги 

за общинска собственост 
 

На основание чл. 58 от 
Закона за общинската 

собственост 
 

веднага Искане по образец 
Лична карта 

 
безплатна 

32. Издаване на заверени копия от 
документи относно общинска 
собственост 
 

На основание чл.62 ал.2 от 
ЗОС 

 

веднага Искане по образец 
Лична карта 

 
безплатна 

33. 
 

 Настаняване в общинско жилище 
 

На основание наребдата по 
чл. 45а от ЗОС 

 

7 дни Искане по образец 
Лична карта 
Декларация 

Наемна цена 
0.80 лв. 
на кв.м. 

34.  Обстоятелствена проверка за 
признаване правото на собственост 
 

На основание чл.483 от ГПК веднага Искане по образец 
Лична карта 

молба-декларация 
безплатна 

35.  Справка по актовите книги 
 

На основание чл. 62, ал. 2 от 
ЗОС 

веднага Искане по образец 
Лична карта безплатна 

36.  Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство 
 

На основание чл. 3, ал. 2 и 3 
от Приложение 2 към ЗМДТ 

До 14 дни 
 

До 3 раб.дни 
 

1 раб.дин 

Молба; копие от документа за 
собственост на имоте; характеристика на 

земята от ПК 

10.00 лв. фл 
15.00 лв. юл 
15.00 лв. фл 
20.00 лв юл 
20.00 лв. фл 
30.00 лв. юл 

37.  Издаване на  удостоверение за  данни, 
декларирани по Закона за местните 
данъци и такси 

Чл.40 т.2 от Наредба на ОбС 1 ден Искане по образец 
Лична карта 3.00 лв. 

38. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с годишен 
патентен данък 

 

На основание чл. 61н от 
ЗМДТ 

 

3 дни 

Искане по образец 
Лична карта безплатна 

39.  Издаване на удостоверение за платен 
данък върху превозни средства 
 

Във връзка с Глава втора, 
раздел IV от ЗМДТ 

3 дни Копие от договора за продажба; копие от 
талон №1; документ за 

застрахователната стойност на 
автомобила 

2.00 лв. 

40. Издаване на дубликат за платен данък ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 3.00 лв. 
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41. Заверка копие от декларация по ЗМДТ ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 5.00 лв. 

42. Искане за издаване на данъчен 
документ 

ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 2.00 лв. 

43. Искане за прихващане или връщане 
на недължими внесени суми 

ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 2.00 лв. 

44. Издаване на удостоверение за платени 
данъчни задължения 

ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 2.00 лв. 

45. Издаване на други данъчни 
удостоверения 

ЗМДТ 1 ден Искане по образец и Лична карта 2.00 лв. 

46. За получаване на писмени справки и 
сведения, на копия и извлечения от 
документи, съдържащи информация за 
длъжника по чл.16, ал.1 от ЗЧСИ и по 
чл.431, ал.3 от ГПК от съдебните 
изпълнители ,вкл.ЧСИ 

На основание чл. 16, ал. 1 от 
ЗЧСИ 

7 дни 

Искане по образец 20.00 лв 

47.  Приемане и обработка на преписки за 
изготвяне на предложения до 
Общински съвет за отпускане на 
персонални пенсии 
 

На основание чл. 7, ал. 2, т. 
1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж и чл. 92 

от КСО 

7 дни 
Молба,лична карта,декларация за 

годишен доход,документи за стаж,актове 
за раждане и смърт 

безплатна 

48.  Приемане и обработка на преписки за 
изготвяне на предложения постъпили 
от администрацията на президенти за 
опрощаване на държавни вземания  
 

На основание чл. 98,  т.12 от 
Конституцията на 

Република България 
 

7 дни 

Молба,лична карта,декларация за 
годишен доход безплатна 

49.  Приемане на молби за услугата 
“домашен помощник” по 
Националната програма  “От 
социални помощи към осигуряване на 
заетост” 
 
 
 
  

На основание Закона за 
насърчаване на заетостта и 

НП за действие по заетостта 
 
 

Ведната 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искане по образец 
Лична карта 

Безплатна 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. 
 

Домашен социален патронаж Наредба на ОбС 2 дни 
 

Искане по образец 
Лична карта 

50.00 лв 
месечно 

51.  Допускане (разрешаване) на На основание чл. 124 и чл. 7 дни Заявление; документ за собственост; 25.00 лв. 
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изработване на подробен устройствен 
план 

134 от ЗУТ  
 

актуална скица на имота; решение на 
МЗХ за съгласуване на трасе или 

площадка 

В строит.грацици 
30.00 лв. 

извън 
строит.граници 

52.  Применане и одобряване на проект за 
подробен устройствен план   

На основание чл. 129 от ЗУТ 
 

След Експертен 
съвет Заявление; заповед на кмета за 

допускане; подробен устройствен план, 
изработен от лицензирано лице. 

35.00 лв. до три 
урег.поз.имота 

65.00 лв. 
над триурег.поз. 

имота 
53.  Издаване на виза за проектиране На основание чл. 140 от ЗУТ 

 
7 дни Заявление; документ за собственост; 

актуална скица от КВС 

30.00 лв. 
за града 

12.00 лв. за селата 
54. Издаване на удостоверения за 

търпимост 
На основание на чл. 51 от 

ЗУТ 
веднага Заявление; документ за собственост 20.00 лв. 

55. Издаване на удостоверение за степен 
на завършеност на строеж 
 
 
 
 
 
 
Участие на служител в комисията за  
 издаване на констативни протоколи и  
 удостоверения за степен на 
завършеност  
 на строежи                                                                                                                                            

На основание чл.  5 ал. 3 от 
Наредба № 6 от 22 май 2001 
г. за разрешаване ползването 

на строежите   

веднага 

Зяавление; документ за собственост; 
разрешение за строеж; протокол за 
откриване на строителна площадка 

15.00 лв 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.00 лв 

56.  Регистриране и въвеждане строежите 
в експлоатация, издаване 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация за видовете строежи от 
IV и V категория 
 

На основание чл. 177 от 
Закона за устройство на 

територията 
 

7 дни 

Заявление; документ за собственост 30.00  лв. 

57.  Съгасуване на идеен инвестиционен 
проект 
 

На основание чл. 141, ал. 1 
от ЗУТ 

 

След Експертен 
съвет 

Заявление; документ за собственост; три 
комплекта проектна документация 

оценка за съответствие; 
30.00  лв. 

58.  Разглеждане и одобравяне на идеини 
инвестиционни проекти, по които се 

На основание чл. 142 от 
Закона за устройство на 

7 дни Заявление; документ за собственост; три 
комплекта проектна документация 

В зависимост от 
стойността на обекта По 
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издава разрешение за строеж 
 

територията 
 

оценка за съответствие; Наредба на ОбС 

59.  Разглеждане и одобряване на 
технически и работни проекти и 
издаване на разрешение за строеж с 
доклад за оценка за съответствие, или 
чрез Общински експертен съвет 
 

На основание чл. 148 ал. 2 
от Закона за устройство на 

територията 
 
 

След Експертен 
съвет 

 По Наредба на ОбС 

60. Изготвяне на справки относно 
изменения на устройствени планове и 
схеми  
 

На основание чл. 131 от 
Закона за устройство на 

територията 
 

3 дни 

 безплатна 

61.  Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти 

На основание чл. 141 от ЗУТ 
 

7 дни  В зависимост от 
стойността на обекта 

62.  Произнасяне по допускане, проучване 
и проектиране за изменение на 
подробен устройствен план 

На основание чл. 136 във 
връзка с чл. 128 от ЗУТ 

 

7 дни 
 По Наредба на ОбС 

63.  Издаване на разрешение за строеж На основание чл. 148 от ЗУТ 7 дни Заявление; документ за собственост; три 
комплекта одобрена проектна 

документация; 
50.00 лв. 

64. Заверка на протокол при определяне 
на строителна линия и ниво на строеж 
и откриване на строителна площадка 

На основание чл. 157 от ЗУТ 
 
 

 
веднага Заявление; документ за собственост 0.60 лв. на кв.м.-сграда 

0.60 лв. л.м.-ограда 

65.  Издаване на разрешения за поставяве 
на преместваеми обекти 

На основание чл. 56 от ЗУТ 7 дни  Заявление, копие от удостоверение за 
актуална съдебна регистрация; 

декларация за липса на финансови 
задължения 

20 лв. за фл 
40 лв. за юл 

66. Удостоверения за идентичност на 
урегулиран поземлен имот  

На основание чл. 16 ал. 5 от 
ЗУТ 

веднага Заявление; документ за собственост 15.00 лв. 

67. Приемане и заверяване на екзекутивна 
документация 

На основание чл. 74 ал. 3 
във връзка с чл. 175 ЗУТ 

веднага Заявление; Одобрен архитектурен проект 
и разрешение за строеж; Два комплекта 

екзекутивна документация 
безплатна 

68.  Издаване на разрешение за строеж без 
одобряване на инвестиционни проекти 

На основание чл. 148, във 
връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 

от  ЗУТ 

3 дни Заявление; документ за собственост; 
конструктивно заключение; нотариално 

заверена декларация за съгласие на 
съседите 

20.00 лв. 

69. Освидетелстване на сгради и издаване 
на заповед за премахване /поправяне 

На основание чл. 195 ал. 5 и 
чл. 196 от Закона за 

7 дни Заявление; документ за собственост; безплатна 
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или заздравяване/ на строежи, негодни 
за използване или застрашени от 
самосрутване 

устройство на територията 
 

70. Издаване на разрешение за строеж в 
земеделски земи от горския фонд без 
промяна на предназначението 

На основание чл. 59 ал. 2 
във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 

12 ал. 3 от ЗУТ 
 

7 дни 
Заявление; документ за собственост; 

одобрен ПУП или виза за проектиране 20.00 лв. 

71. Издаване на удостоверение за 
възникнало сервитутно право 

На основание чл.192 ал. 8 и  
чл. 193 ал.10 от ЗУТ 

7 дни заявление 10.00лв. 

72.  Включване на земеделски земи в 
границите на урбанизираните 
територии 
 

На основание § 4 от 
Преходни и заключителни 

разпорадби  на ЗСПЗЗ 
 

 

  

73. Допускане(разрешаване)изработването 
на комплексен доклад за 
инвестиционна инициатива 
 
 

На основание чл.150 от ЗУТ 
 

7 дни 

заявление 10 лв. 

74.  Разрешаване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 
 

На основание чл.150 от ЗУТ 
 

7 дни 
заявление 10 лв. 

75.  Представяне и вписване в регистър на 
технически паспорт на сграда 

На основание чл.15, ал.2, 
Наредба 5, ДВ брой 7 от 

2007г. 

веднага Заявление; документ за собственост и 
оригинална с безплатна 

76. Заверка на копие от протокол, заповед, 
кореспонденция и друга 
документация, съхранявана в 
отдел”ТСУ” 

 веднага 

заявление 20.00 лв. 

77.  Презаверяване на скица, от 
издаването на която са изтекли 6 
месеца 

На основание чл. 35, ал. 1 от 
НАРЕДБА №3  ОТ 

28.04.2005  

веднага Заявление; документ за собственост и 
оригинална скица 10 .00лв. 

78. Издаване на скица за недвижим имот На основание параграф 4 от 
Закона за кадастъра и 

имотния регистър 

7 дни 
 
 
 

3 дни 
2 часа 

Заявление; документ за собственост 

18.00 лв.за града 
12.00 за селата 

Бърза-30 лв 
Експресна-50 лв. 

79. Издаване на удостоверения за факти и  2 дни Заявление 10.00 лв. 
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обстоятелства по териториалното и 
селищното устройство 

80. Изготвяне на копия от кадастрален 
план /кадастрална листа, ръчна скица, 
разписна книга и извадка от ЗРП 
/подробен устройствен план/ 

 веднага 

 безплатна. 

81.  Изготвяне на копие от реперен карнет   7 дни Заявление; разрешително за строеж 5.00 лв 
82.  Отразяване на промени в разписния 

списък към кадастрален план 
На основание §4  и чл.51 от 

ЗКИР 
веднага  безплатна 

83. Издаване на удостоверение за нанасяне 
на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, 
във връзка с чл. 175 от ЗУТ 

На основание чл.52 от ЗКИР 
 

3 дни 

Заявление; екзекутивна документация 10.00 лв. 

84. Издаване на удостоверения  УП 2 и УП 
3 за брутно трудово възнаграждение и 
за осигурителен и трудов стаж 
 

На основание Кодекса на 
труда, КСО и Наредба за 

пенисиите и осигурителния 
стаж 

7 дни 
Заявление и ли чна карта ,трудова или 

служебна книжка безплатна 

85. Удостоверение за собственост на 
земеделска земя от емлячен регистър 
 

На основание чл. 12, ал. 2 от 
ЗСПЗЗ 

веднага 
Заявление безплатна 

86.  Измерване, кубиране и маркиране на 
дървесина, добита извън горския фонд 

На основание чл.131 б ал. 1 
и ал. 2 от ПП на Закона за 

горите 

5 дни 
Заявление 15.00 лв. 

87. Издаване на разрешение за отсичане и 
изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лози в селскостопанските земи 

На основание чл. 32, ал. 2 от 
ЗОСИ 

 

5 дни Заявление 

 
5.00 лв. 

88. Замяната на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд със 
земеделски земи на граждани, 
юридически лица 
 

На основание чл. 24г, ал. 9 
от ЗСПЗЗ 

 

7 дни 

Заявление и документи за собственост 10,00 лв. 

89. Издаване на разрешение за кастрене и 
премахване на растителност 

 

На основание наредба на 
ОС, във връзка с чл. 62, ал. 
10 от Закона за устройство 

на територията 

7 дни 

Заявление 

 
5 лв. 

90. Искане за комисия по жалби за 
нанесени      щети                                                                                         ЗОСИ До 3 дни Заявление 10.00 лв. 
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91. За добиване на дървесина -  
 комисиая за сеч                                                                                                          
    -за едър строителен материал на 
пл.куб.м.                                                                                          
    -за дърва за огрев на пр.куб.м.                                                  
 

ЗОСИ  

Заявление 

 

10.00 лв 
 
 

40.00 лв 
10.00 лв. 

92. Разрешително за страничните 
ползвания и страничните горски 
продукти, добити от общински 
територии 
 
 

Наредба на ОбС 3 дни 

заявление  

 Растения и плодове (извън списъка на 
лечебните растения  по Закона за 
лечебните растения), гъби в сурово 
състояние и животни 

ЗЛР чл.22, т.2  

  

 Грудки, корени, коренища (с изключение 
на такива от репей, коприва, троскот) 

  
 0.04 лв. /кг 

 Листа (с изключение на листа от 
коприва): 

    

 - орех    0,02 лв/кг 
 - други    0.04 лв. /кг 
 Стръкове (с изключение на стръкове от 

маточина) 
   0.04 лв. /кг 

 Цветове (с изключение на цветове от 
лайка) 

   0.04 лв. /кг 

 Плодове:     
  - хвойна синя    0.12 лв/кг 
 - шипка    0.06 лв/кг 
 - орех, обикновен кестен    0,18 лв/кг 
 - други    0,04 лв/кг 
 Горски репродуктивни материали:     
 - иглолистни шишарки:     
 пълни (със семена)    0,12 лв/кг 
 празни (без семена)    0,05 лв/кг 
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 - семена от иглолистни видове    1,20 лв/кг 
 - необработени изходни материали 

(шушулки, плодове, съплодия,  
    

 шишарчици, куполки и др.) от 
широколистни видове:  

    

 пълни (със семена)    0,12 лв./кг 
 празни (без семена)    0,05 лв/кг 
 - семена от дъбове, бук, костилкови, 

черупкови видове и други 
   0,18 лв/кг 

 - части от растения за вкореняване, 
размножаване и залесяване 

   0,04 лв/бр. 

 Пъпки    0,10 лв/кг 
 Кори:     
 - корков дъб (женски корк)    0,12 лв/кг 
 - обикновен кестен    0,05 лв/кг 
 - други    0,05 лв/кг 
 Лишеи, мъхове:     
 - боров, дъбов    0,04 лв/кг 
 - други    0,07 лв/кг 
 - мъхове    0,10 лв/кг 
 Гъби:     
 - смръчкула    0,48 лв/кг 
 - пачи крак    0,34 лв/кг 
 - манатарка    0,26 лв/кг 
 - сиво-жълт пачи крак    0,12 лв/кг 
 - рижийка, челядинка    0,07 лв/кг 
 - масловка    0,04 лв/кг 
 - златист пачи крак    0,12 лв/кг 
 - тръбенка    0,12 лв/кг 
 - други    0,07 лв/кг 
 Събиране на охлюви    0,12 лв/кг 
 Събиране на раци    0,36 лв/кг 
 Улов на жаби    0,24 лв/кг 
 Сено - сухо     0,04 лв/кг 
 Листников фураж     0,12 лв/пр.куб.м 
 Зеленина иглолистна и широколистна (за 

украса) 
   3,60 лв/пр.куб.м 
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 Зеленина иглолистна и широколистна (за 
технически цели) 

   2,40 лв/т 

 Пръчки:     
 - върбови, лескови и др. (сурови)    0,12 лв/бр. 
 - дрянови клони до 1 м    0,12 лв/бр. 
 Камъш, папур и др.    0,06 лв/кг 
 Пънове от всички дървесни видове    0,60  лв./пр.куб.м 
 Такса за устройване на временен бивак 

(за едно денонощие): 
    

 - в гори и земи от общински територии, 
попадащи в границите 

    

 на курорти и природни паркове    1,20лв/10кв.м 
 - в други гори и земи от общински 

територии 
   0,60лв/10кв. м 

 Такса за организирани моторни преходи, 
походи и състезания 

    

 (за едно моторно превозно средство)    20 лв. на ден 
 Такса за организирани моторни преходи, 

походи и състезания в 
    

 курорти и природни паркове (за едно 
моторно превозно средство) 

   40 лв. на ден 

 Б) За ползване на лечебни 
растения от земи, гори, води и водни 
обекти общинска собственост, се 
заплащат следните такси: 
 

  

  

 Билки (в сурово състояние)     
 Грудки, корени, коренища     
 - божур, иглика, лудо биле, ранилист, 

решетка, ягода горска 
   0,09 лв/кг 

 - кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, 
чемерика 

   0,07 лв/кг 

 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка    0,02 лв/кг 
 - глухарче, девесил, оман чер, пищялка, 

чобанка 
   0,01 лв/кг 

 - други    0,03 лв/кг 
 Листа     
 - мечо грозде    0,08 лв/кг 
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 - боровинка червена и черна, лудо биле    0,04 лв/кг 
 - бръшлян, чобанка    0,03 лв/кг 
 - глог, живовлек, леска, липа, люляк, 

оман чер, ягода горска 
   0,02 лв/кг 

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

   0,01 лв/кг 

 - други    0,03 лв/кг 
 Стръкове     
 - блатно кокиче    0,10 лв/кг 
 - горицвет, лазаркиня    0,08 лв/кг 
 - гълъбови очички, зайча сянка, залист 

бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, 
шапиче 

  
 0,05 лв/кг 

 - зимзелен, лудо биле, ранилист, 
теменуга миризлива, чубрица планинска 

   0,04 лв/кг 

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

  
 0,03 лв/кг 

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

  

 0,02 лв/кг 

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

  

 0,01 лв/кг 

 - други    0,03 лв/кг 
 Цветове     
 - липа    0,10 лв/кг 
 - божур, иглика    0,05 лв/кг 
 - метличина, паричка, подбел, ралица, 

слез, тъжник блатен 
   0,03 лв/кг 

 - акация бяла, бъз    0,02 лв/кг 
 - вратига, глог, равнец бял    0,01 лв/кг 
 - други    0,03 лв/кг 
 Плодове     
 - боровинка червена и черна, хвойна    0,15 лв/кг 
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червена 
 - хвойна сибирска    0,10 лв/кг 
 - кисел трън, къпина, малина    0,04 лв/кг 
 - бъз, глог, конски кестен, киселица    0,02 лв/кг 
 - бъзак, трънка    0,01 лв/кг 
 - други    0,03 лв/кг 
 Семена     
 - есенен минзухар    0,15 лв/кг 
 - други    0,08 лв/кг 
 Пъпки     
 - странични борови връхчета    0,15 лв/кг 
 - бяла бреза, черна топола    0,10 лв/кг 
 - други    0,08 лв/кг 
 Кори     
 - мъждрян, ясен    0,20 лв/кг 
 - зърнастец, кисел трън, леска    0,10 лв/кг 
 - върба    0,05 лв/кг 
 - дъб    0,03 лв/кг 
 - бреза    0,02 лв/кг 
 - други    0,03 лв/кг 
 Лишеи     
 - исландски    0,10 лв/кг 
 Водорасли    0,30 лв/кг 
 Генетичен материал за култивирано 

отглеждане, включително при 
лабораторни условия, за създаване на 
колекции или за възстановяване на други 
места в природата 

  

 . 

 От защитени лечебни растения    . 
 - плодове    20,00 лв/100г 
 - семена    50,00лв/100г 
 - резници    2,00лв/бр 
 От лечебни растения под специален 

режим на опазване и ползване 
    

 - луковици, грудки, коренища    1,00 лв/бр. 
 - плодове    5,00 лв/100г 
 - семена    10,00лв/100г 



15 
 

 - резници    0,50 лв/бр. 
 От други лечебни растения - луковици, 

грудки, коренища от всички видове, с 
изключение на описаните 

  
 0,10 лв/бр 

 - лук (всички видове), перуника (всички 
видове) 

   0,20 лв/бр 

 - ботурче есенно (есенна циклама)    1,00 лв/бр 
 - плодове    2,00 лв/100г 
 - семена    5,00 лв/100г 
 - резници    0,10 лв/бр 

 


