
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАКА  

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А  
за определянето и 

администрирането на местните 

такси и цени  

на услуги на територията на 

община Опака  
 

 

 

 

 

 

 

 

Приета с Решение №104 по Протокол №12 на ОбС Опака от 21.06.2004 г. 
 

 

 

 

/изм. с Решение №230 по Протокол №24 на ОбС Опака от 08.07.2005 г.,Решение 

№308 и Решение №311 на ОбС Опака по Протокол №25 от30.01.2006 

г.,Решение №340 на ОбС Опака по Протокол №39 от 03.05.2006 г.,Решение 

№368 на ОбС Опака по Протокол №42 от 27.06.2006 г.,Решение №398 на ОбС 

Опака по Протокол №46 от 31.10.2006 г.,Решение №410 на ОбС Опака по 
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

РАЗДЕЛ I  

Определяне на размера на общинските такси и услуги  

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното 

събиране на територията на Община Опака.  

 

Чл. 2. Тази Наредба има за цел:  

1. Осигуряване самофинансирането на всички общински услуги и 

права, предоставяни на конкретни получатели;  

2. Стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси 

чрез определяне на такси и цени на услуги, чийто размер 

възстановява извършените за съответните услуги разходи;  

3. Насърчаване частния сектор в предоставянето на 

регламентираните в Наредбата услуги, без да се поставят в 

неравностойно положение;  

4. Предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на 

общината.  

 

Чл. 3. (1) На територията на община Опака 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 градини, домове за социални грижи и други 

общински социални услуги;  

4. за добив на кариерни материали;  

5. за технически услуги;  

6. за административни услуги;  

7. за откупуване на гробни места;  

8. туристическа такса;  
9. други местни такси, определени със закон.  

(2) На територията на общината се събират приходи от 

предоставените услуги и права, с изключение на тези по ал. 1, по цени 

определени с тази Наредба.  

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги и права, 

предоставени за всеобщо ползване.  

 

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цените на услугите и правата 

се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални 

и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.  
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(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително 

или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за 

които в нормативен акт е предвидено друго;  

(3) Местните такси и цените на услугите и правата се събират от 

общинската администрация. 

 

Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя 

при спазване на следните принципи:  

1. възстановяване на пълните разходи на общината по 

предоставяне на услугата;  

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и 

повишаване на тяхното качество;  

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси;  

4. насърчаване на частния сектор в предоставянето на 

регламентираните в наредбата услуги.  

 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от 

друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите. 

 

Чл. 6. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на 

определена услуга включват;  

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, 

допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни 

вноски);  

2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на 

материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);  

3. Разходи за управление и контрол.  

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на 

Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.  

(3) Заплащането на съответната такса става съобразно периода на 

ползването на услугата.  

 

Чл. 7. (1) Размерът на таксата 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, като в този случай разликата между разходите и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи.  

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на 

услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.  

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да 

е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща 

субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския 

бюджет).  

(4) Лицата, неползващи услугата през съответната година или 

определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период.  
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Чл. 8. Ежегодно с приемането на бюджета на общината, общинският 

съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или 

частично от заплащане на отделни видове такси.  

 

Чл. 9. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се 

извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне 

размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните 

стойности. В този случай размера на цените не се ограничава до размера на 

пълните разходи и е възможно получаването и на нетни приходи. 

 

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се 

извършва от и за сметка на общината.  

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.  

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.  

 

РАЗДЕЛ II 
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата  

 

Чл. 11. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите 

и правата се извършва по реда на тяхното приемане. 

 

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на 

прилаганите такси и цени на услуги и права не по-малко от веднъж 

годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.  

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на 

местните такси и цените на услугите.  

(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:  

1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват 

измененията в разходите или пазарната цена;  

2. преглед на всички други програми на общината за вземане на 

решение дали основанията за предоставяне на услугата са все още 

налице;  

3. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, 

които се подлагат на обсъждане от общинския съвет. 

 

Чл.13. Общинската администрация подържа данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;  

2. ползвателите на предоставената услуга;  
3. изключенията от общата политика /преференции/;  

4. използваната информация за въвеждане на такси и цени и 

конкретната методика/методики, използвани за определяне на 

размера им;  

5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на 

услуга и права. 
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Глава втора  

МЕСТНИ ТАКСИ  

 
Раздел I  

Такса за битови отпадъци  

 

Чл. 14. 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.  

 

Чл. 15. 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. 16. 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:  

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други;  

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови 

отпадъци;  

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване.  

 

Чл. 17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните 

срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на 

годината, за която се дължи.  

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто.  

 

Чл. 18. (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.  
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(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира 

включително за месеца, през който е преустановено ползването и. 

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и 

не извършва разходи по чл.16.  

(5) За необитаваните сгради и незастроени имоти собствениците се 

освобождават от такса по този раздел след подаване на декларация до 

Кмета на общината в срок до 31 декември на предходната година.  

 

Раздел II  

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 

площади и улични платна 

 

Чл. 19. (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 друго предназначение, 

които са общинска собственост. 

1. За ползване на тротоари, площади улични платна и др. терени 

за търговска дейност на открито, включително за разполагане на 

маси, столове, витрини, да се събира такса - на ден – 1.20лв./кв.м  

2. За извършване на търговска дейност/ продажба и изкупуване/ 

при ползването на:  

- кола впрегната с добитък – 3.00 лв на ден;  

- лек автомобил – 5.00 лв. на ден;  

- товарен автомобил или ремарке – 12 лв. на ден;  

3. За паркиране на автомобил при извършване на търговска 

дейност на прилежащите места, където са организирани пазари и 

тържища, се събира такса на ден в размер:  

- за лек автомобил – 1.00лв.  

- за товарен автомобил – 2.50лв.  

4. За ползване на места върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни люлки и др. се събира такса на кв.м., на ден в 

размер на 0.50лв.  

5. За поставяне на маси за сервиране пред заведения за хранене и 

развлечение, на месец / за 1брой /:  

- за града – 4.00лв.  

- за селата – 2.00лв.  

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица.  

(3) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат 

месечно, но не по-късно от три дни преди започване на месеца.  

(4) Месечната такса се заплаща при издаване на разрешение за 

посочения в него период. 

 

Чл. 20 За ползване на пазари с цел търговия от земеделски 

производители таксата се определя в размер 70 на сто от таксите по чл.19 

ал.1. 
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Раздел III  

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 

лагери и други общински социални услуги 

 

Чл. 21 (1) За ползване на целодневни детски градини от родителите 

или настойниците се събират такси в размер, както следва:  

Месечна такса – 5.00лв.  

Дневна такса – 1.00лв.  

(2) Не се заплаща дневна такса за деца, чийто един от родителите е I 

или II група инвалиди, на загинали при производствени аварии и природни 

бедствия, на загинали при изпълнение на служебен дълг.  

(3) Дневната такса се заплаща с 50 на сто намаление за сираци, за 

деца с един родител, за деца чиито един от родителите е редовен студент 

или отбива редовната си военна служба.  

(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни 

детски заведения в общината дневната такса за второто дете се заплаща с 

50 на сто намаление. Когато децата са повече от две от едно семейство, 

дневната такса се заплаща с 50 на сто намаление за първото, 75 на сто за 

второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство 

дневна такса не се заплаща.  

(5) За освобождаването по и ползване намаленията по ал.3 и ал. 4, 

родителите или настойниците подават декларация до директора на 

заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.  

(6) Заплащането на намаления размер на дневната такса или 

освобождаването от дневна такса започва от началото на следващия месец, 

следващ месеца от подаване на декларацията. 

 

Чл. 22 (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен 

социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на съответната 

реална издръжка на едно лице.  

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за 

храна, работно облекло, перилни и хигиенни материали, както и 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, 

вода и гориво за доставяне храната по домовете, с изключение на 

даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и 

юридически лица.  

(3) Комунално-битовите разходи се разпределят пропроционално на 

броя на обслужените за месеца лица.  

(4) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на 

база на калкулационни ведомости и требвателни листи.  

(5) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.  

(6) Таксата се изчислява пропроционално на времето, през което 

лицето е ползвало социални услуги. 

 

Чл. 23 Таксите по този раздел се начисляват и събират от 

длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския 
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бюджет до 10
-то

 число, а тези по чл. 22 - до 25-
то

 число на месеца, следващ 

месеца, за който се дължат.  

 

Раздел IV  

Туристическа такса  

 

Чл. 24. (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 в бюджета на 

общината.  

(3) За места за настаняване /пансиони, почивни станции, семейни 

хотели, самостоятелни стаи, вили, бунгала, къмпинги и туристически 

хижи/ се дължи такса в размер на 1.00лв. на лице на ден.  

(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 места за настаняване, и се внася в бюджета 

на общината до 15
-то

 число на месеца, следващ месеца, през който е 

събрана.  

 

Раздел V  

Такси за добив на кариерни материали  

 

Чл. 25. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, 

включително добивани от дъното на водоеми.  

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които 

добиват кариерни материали.  

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от 

съответното находище, не дължат такси по този раздел.  

 

Чл. 26. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен 

материал върху брутния добив на куб. м. или на тон - по количествата във 

временните или еднократните разрешения за добив на кариерните 

материали. 

 

Чл. 27. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, 

както следва:  

1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 1.00лв./куб.м.;  

2. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, 

керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка – 0.50 лв/куб.м.;  

3. за обикновени камъни от варовици и др. – 0.80 лв/куб.м.  

 

Чл. 28. Таксите се заплащат преди добива на кариерните материали в 

случаите по чл.27.  
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Чл. 29. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по 

местодобиването на кариерния материал до 15
-то

 число на месеца, следващ 

месеца, през който е добит.  

 

Раздел VI  

Такси за технически услуги  

 

Чл. 30 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. 31 (1) Таксите за технически услуги се заплащат от физическите 

и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на 

искането. 

(2) Таксите се събират от длъжностни лица от общинската 

администрация.  

(3) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и 

общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският 

Червен кръст. 

 

Чл. 32 Размерът на таксите за технически услуги се определя както 

следва:  

 
 

Наименование  
 

Такса  
 

Срок  

издаване на скица за недвижим имот  4.00лв 

8.00лв. 

до 7 дни 

до 2дни 

издаване на скица за недвижим имот с указан 

начин на застрояване  
15.00лв. до 14 дни 

презаверяване на скици, от издаването на които 

са изтекли 6 месеца  
3.00лв. до 3 дни 

издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство  

3.00лв. до 10 дни 

заверяване на преписи от документи и на копия 

от планове и документацията към тях  

3.00лв. до 10 дни 

издаване на разрешение за поставяне на 

временни съоръжения за търговия - маси, 

павилиони, кабини и други  

15.00лв до 10 дни 

за издаване на разрешение за строеж, основен 

ремонт и преустройство на съществуващи сгради 

и помещения в тях  

15.00лв. до 7 дни 

 

Чл. 33 Срокът за извършването на техническите услуги е установен от 

нормативната база.  
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Раздел VII  

Такси за административни услуги  

 

Чл. 34 (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат 

следните такси:  

1. Удостоверение за наследници – 3.00лв.  

2. Удостоверение за идентичност на имена - 1.00лв.  

3. Удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт- 

3.00лв. 

4. Дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, 

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 

2.00лв.  

5. Удостоверение за семейно положение – 2.00лв.  

6. Удостоверение за родствени връзки – 3.00лв.  

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за 

постоянен или настоящ адрес – 2.00лв.  

8. Легализация на покана-декларация за посещение на чужденец в 

Република България – 10.00лв.  

9. Легализация на покана-декларация за частно посещение в Република 

България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един 

от тях са от българска народност – 10.00лв.  

10. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 

– 10.00лв.  

11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 

2.00лв.  

12. За преписи от документи – 2.00лв. за една страница.  

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са в деня на заявката, с 

изключение на услугите по ал.1,т.1, за които срока за изпълнение е 3 дни. 

 

Чл. 35 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 

учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в 

размер на 1.00лв. 

 

Чл. 36 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър 

добитък се заплаща такса в размер на 3.00лв. 

 

Чл. 37 (1) За разрешения и лицензии се събира първоначална такса за 

издаване на разрешението или лицензията и годишна такса за упражняване 

на дейността в размери, при спазване на следните принципи:  

1. Размерът на таксите се определя въз основа на разходите, 

извършвани от общината, за обработката на документите и за 

контрола по спазването на изискванията за предоставянето на 

разрешението и лицензията;  

2. При прекратяването на дейността на даден търговски обект 

общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на 

периода, през който дейността не се осъществява;  
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3. При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, 

пропорционален на периода на извършването й.  

(2) Таксите по ал. 1 се събират за разрешения и лицензии за:  

1.Tърговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна 

и тютюневите изделия;  

1.1. Магазини:  

а/ За градове:  

- първоначална такса – 150.00лв.;  

- годишна такса до 30кв.м.- 150.00лв.;  

- годишна такса над 30кв.м. – 160.00лв.  

б/ За села:  

- първоначална такса – 50.00лв.;  

- годишна такса до 20кв.м.- 50.00лв.;  

- годишна такса над 20кв.м. – 60.00лв.  

1.2. За заведения за хранене и развлечения в зависимост от 

категорията им:  

а/ първоначална такса:  

- 1 и 2 звезди – 100,00лв.  

- без категория – 50,00лв.  

б/ годишна такса:  

- 1 и 2 звезди – до 30кв.м. – 150,00лв.  

   -  над 30кв.м. – 170,00лв  

- без категория – 25,00лв  

2. Складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на 

продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:  

първоначална такса – 300.00лв.;  

годишна такса до 30кв.м. – 300.00лв.;  

годишна такса над 30кв.м. – 350.00лв.  

3. Търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и 

спиртни напитки крайпътни магазини и заведения:  

първоначална такса – 150.00лв.;  

годишна такса – 150.00лв.;  

4.Търговия със спиртни напитки  

4.1. в заведенията за хранене и развлечения:  

а/ първоначална такса :  

- 1 и 2 звезди – 100,00лв.  

- без категория - 50,00лв  

б/ годишна такса:  

- 1 и 2 звезди  

- до 30кв.м. – 300,00лв.  

- от 30кв.м – 60кв.м. – 320,00лв.  

- над 60кв.м. – 350,00лв.  

- без категория – 50,00лв.  

4.2.Магазини  

а/ в градовете  

- първоначална такса – 100 лв.  
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- годишна такса: 

– до 20 кв. м. – 120 лв.  

- от 20 до 40 кв.м. – 150 лв.  

- над 40 кв.м – 180 лв.  

б/ в селата:  

- първоначална такса – 50 лв.  

- годишна такса: 

– до 20 кв. м. – 30 лв.  

- над 20 кв. м. – 50 лв.  

5. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, 

дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на 

фирми и други подобни дневна такса за упражняване на правото- 20 лв.  

6. За издаване на др. разрешения се събира такса в размер на 25.00лв.  

(3) Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на 

разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.  

(4) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 

годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки 

пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.  

(5) 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. 38 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с 

изключение на годишните такси по чл. 37 ал.2. 

 

Чл. 39 Таксите за административни услуги се събират от длъжностно лице 

от общинска администрация. 

 

Чл. 40 Освобождават се от такси, с изключение на таксите по чл.37, 

общинските организации на бюджетна издръжка.  

 

Раздел VIII  

Такси за гробни места  

 

Чл. 41 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат 

еднократно такси, както следва:  

1. до 15 години – 15.00лв.  

2. за вечни времена – 75.00лв.  

3. за ползване на семейни гробни места – 80.00лв.  

 

Чл. 42 Таксите се събират от общинска администрация.  
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Раздел IX 

Такси за кучета  

 

Чл. 43(1)За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в 

общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. 

(2)Годишна такса за куче е в размер на 3 лв. 

(3)Освобождават се от годишна такса собствениците на кучета (съгласно 

чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност)на:  

1. кучета на инвалиди; 

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;  

3. кучета, използвани за опитни цели;  

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;  

5. кастрирани кучета;  

6. ловни кучета;  

 

Чл.44 (1) При първоначалното регистриране собственикът на кучето 

заплаща такса за административна регистрация-еднократно при 

получаване на регисрационен номер на кучето в размер на 3 лв.  

 

Чл.45(1)Таксите се събират от данъчна служба към общинска 

администрация.  

 

Годишна такса за домашно куче за 1 бр. и таксата за 

административна регисрация влиза в сила от 01.01.2007г.(съгласно 

ЗМДТ/изм. в ДВ бр.87 от 2005г. в сила от 01.01.2007г./)  

 

 

Глава трета 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, 

ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  

 

Чл.46 За всички услуги и права, предоставяни от Общината, които не са 

регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба. 

 

Чл.47 (1) Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните 

разходи, направени от Общината по предоставяне на услугите и правата. 

Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по 

предоставянето на услуги и права от Общината. Те включват и съответен 

дял от:  

1. Преките и непреки разходи за персонал, включително работна 

заплата и осигуровки;  

2. Материални, режийни, консултантски и други разходи, включително 

разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, 

пътни и наеми на сгради и оборудване;  

3. Разходи за управление и контрол;  
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4. Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 

определяне на стандарти и регулиране, включително и за 

задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната 

среда;  

5. Пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни 

от съществуващата система за отчетност.  

(2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността 

им. 

 

Чл. 48 Видовете услуги, права и цените за тях, предоставяни от общината 

са отразени в Приложение 1 и Приложение 2.  

 

Глава четвърта  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл. 49 За несъбрана такса по чл. 24 ал.5 на физическите лица се налага 

глоба в размер от 50.00лв. до 100.00лв., а на юридическите лица се налага 

имуществена санкция в размер от 100.00лв. до 150.00лв.  

 

Чл. 50 Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се 

съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинска 

администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината.  

 

Чл. 51 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:  

1. "Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги при които 

конкретният ползвател не може да бъде определен.  

2. “Ползватели” са физически и юридически лица, на които се предоставят 

публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.  

3. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:  

- добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена 

работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ,  

- сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи 

получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес,  

- помощите, определени с акт на Министерски съвет,  

- даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи 

услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално 

обслужване,  
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- еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по 

решение на Министерския съвет. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Тази наредба отменя приетата от ОбС Опака с Решение № 127 от 

05.03.2003г. Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Опака.  

§ 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се 

осъществява от кмета на общината или определени от него лица.  

§ 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и 

права, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.  

§ 4 Размерът на такса за битови отпадъци по глава ІІ Раздел І се определя 

съгласно Решение на ОбС.  

§ 5 Другите общински такси, определени със закони, се събират от 

общинската администрация на база на тарифи, определени от 

Министерския съвет.  

§ 6 На лицата, които имат неплатени глоби по наказателни постановления 

да не се извършват административни услуги от Общинска администрация 

до уреждане на задълженията им.  

§ 7 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси и влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

20  Издаване на удостоверение за ретистрация на търговски обект  10,00лв./бр. 

№ по 

ред  

Вид услуга  Цена  

1  Заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес  2,00лв./бр.  

2  Такса за попълване на заявление за документ за самоличност  2,00лв./бр.  

3  Машинописна услуга  

- ½ машинописна страница  

- 1 машинописна страница  

 

0.50 лв. 

1.00 лв 

4  Изготвяне на пълномощни и декларации  5.00 лв. 

5  Издаване на заверено препис-извлечение от решение на 

Общински съвет  

1,00лв./бр.  

6  Издаване на удостоверение служебна бележка  1,00лв./бр.  

7  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

към общината  

3,00лв./бр.  

8  Копирни услуги за една страница  

а/ формат А4  

-едностранно  

-двустранно  

- за повече от 10 копия  

б/ формат А3  

-едностранно  

-двустранно  

 

 

0,10лв./бр.  

0,20лв./бр.  

0,05 лв./бр.  

 

0.40лв./бр.  

0.60лв./бр.  

9  

 

 

 

 

 

 

Факс-услуга  

а/ за страната  

– една страница формат А4  

- за всяка следваща  

б/ за чужбина  

- една страница формат А4  

- за всяка следваща  

 

 

1,00лв.  

0,50лв.  

 

2,00лв.  

1,00лв.  

10 

 

За временно съхранение за повече от 24 часа на строителни и 

други материали върху тротоари 

 

0.50лв./кв. м. на ден 

 

11  Извършване на нотариална заверка  3.00 лв. 

 

12 Заявление за сключване на граждански брак 3.00лв. 

13 Удостоверение за сключване на брак с чужденец 5.00лв. 

14 Заверка на копие от актове, договори, заповеди, протоколи и 

други документи 

1.00лв./бр 

15 Сключване на договори за наем на нежилищни имоти и анекси 

към видове договори 

3.00лв./бр 

16 Изготвяне на Образец 30 1.00лв./бр 

17 Изготвяне на УП – 2 за три поредни години – за всяка следваща 

или предходна година 

1.50лв./бр+1.00лв. за всяка 

година 

18 Издаване на фактура 0.20лв./бр 

19 Издаване на разрешение за транспортиране на строителни и 

битови отпадъци 

10.00лв./бр 



 17 

21  Бланки:  

-заявление за регистрация на търговски обект  

 

-заявление за издаване на лиценз /разрешително/  

 

-декларация за подновяване на лиценз /разрешително/  

 

-заявление за категоризиране на заведение за хранене и 

развлечения, места за подслон и места за настаняване  

 

-разрешително за продажба на тютюневи изделия  

 

-лиценз за извършване на търговска дейност продажба на вино, 

спирт и спиртни напитки  

 

1,00лв./бр. 

 

1,00лв./бр. 

 

1,00лв./бр. 

 

2,00лв./бр. 

 

 

1,00лв./бр. 

 

1,00лв./бр. 

22  Право за поставяне на реклами: 

- табели  

 

5,00лв./кв.м. на месец 

23  Заповед за работно време  5,00лв./бр. 

24  Заповед за удължено работно време  4,00лв./бр. 

25  Ползване на обект “Ученически стол”  

- през летния период  

 

- зимния период  

 

30.00лв./ на ден 

 

40.00лв./ на ден 

26 Заверка на молба-деклрация за снабдяване с нотариален акт 3.00лв./бр 

 

27 Издаване на дубликати/удостоверения за регистрация на 

търговски обект, лицензи, разрешения, заповед за категоризация/ 

5.00лв./бр 

28 Ползване на зала общинска собственост: 

- до 5 часа 

- над 5 часа 

 

20.00лв. 

30.00лв. 

 

29  

 

Ползване на хижа “3 март” с. Горско Абланово  

а/ за възрастни  

- 1 нощувка  

- за повече от една нощувка  

б/ за деца до 14 години  

 

- за 1 нощувка  

 

- за повече от една нощувка  

 

в/ за ползване на залата на 1 лице 

 

 

6,00лв. 

5,00лв. 

 

 

4.00лв. 

 

3.00лв. 

 

1.50лв. 

 

30  Такса за ритуали  20,00лв./бр. 

31  Почистване на гробове  

 

- абонамент за период от м. април до м. октомври  

 

- еднократно  

 

 

 

8,00лв. 

 

2,00лв. 

32  Превоз за погребение – извозване на починалия до гробното 

място  

1,10лв./км. 

33  Заверка на пътна книжка за случаен превоз  3,00лв. 

34  Заверка на специализиран превоз  2,00лв. 

35  Изготвяне на некролози – 10бр.  4.00лв. 

36  Издаване на скица за изменение на подробен градоустройствен  
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план:  

 

- за един поземлен имот  

 

- за група поземлени имоти  

 

 

 

10,00лв. 

 

сумата от цената за един 

поземлен имот + 1,00лв. за 

всеки следващ имот 

37  Съгласуване на идеен проект по реда на чл.141 ал.1 от ЗУТ  0,20лв/кв.м разгъната 

застроена площ 

38  Одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти и 

извършване на оценка в случаите по чл.142 ал.1 т.1 и т.4 от ЗУТ 

както следва:  

1. За строежи първа категория по чл.137 ал.1 т.1 от ЗУТ  

 

 

 

2. На строежи втора категория по чл.137 ал.1 т.2 от ЗУТ  

 

 

 

3. На строежи трета категория по чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ  

 

 

4. На строежи четвърта категория по чл.137 ал.1 т.4 от ЗУТ  

 

- за оценка - 200 лв. по чл.142 ал.6 т.4 от ЗУТ  

 

5. На строежи пета категория по чл.137 ал.1 т.5 от ЗУТ  

- за оценка – 100.00 лв. по чл.142 ал.6 т.4 от ЗУТ  

 

 

 

0,1% от строителната 

стойност но не по-малко от  

400 лв.; 

 

0,1% от строителната 

стойност но не по-малко от 

300 лв.; 

 

0,1% от строителната 

стойност но не по-малко от  

 

200 лв.; 

 

100.00 лв. 

 

 

50.00 лв. 

39  За одобряване на инвестиционни проекти, в случаите на 

изгубени строителни книжа и изгубено правно действие  

 

1. За одобряване на инвестиционен проект – заснемане на 

извършен строеж по чл. 145 ал.5 от ЗУТ  

 

2. За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил 

правно действие съгласно чл.145 ал.2 от ЗУТ  

 

 

 

Съответно цената по т.38  

 

 

50% от съответната цена по 

т.38  

40  Одобряване на проекти за реклама и украса  2,00лв.  

41 Одобряване проект за ограда, съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗУТ 0.20лв. на линеен метър, но 

не по-малко от 5.00лв. 

42 Одобряване на екзекутивни чертежи 

- за строежи първа категория 

 

-за строежи втора категория. 

 

- за строежи трета категория 

 

  - за строежи четвърта категория. 

 

- за строежи пета категория 

 

 

40.00лв. 

 

30.00лв. 

 

20.00лв. 

 

15.00лв. 

 

10.00лв. 

 

Становище на Общински експертен съвет гр. Опака  

I. Пета категория:  

43 

- Преустройство 50.00лв. 
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- Ново строителство 100.00лв. 

II. Четвърта категория  

- Преустройство 

 

100.00лв. 

- Ново строителство 200.00лв. 

III. Трета категория  

- Преустройство 

 

200.00лв. 

- Ново строителство 200.00лв. 

 

IV. Становище на Общински експертен съвет за изменение на 

ПУП 

50.00лв. 

44 За съгласуване по реда на § 184 от ПЗР на ЗУТ и оценка на 

инвестиционен проект-заснемане и узаконяване на строежите 

по т.38 

150% от съответните цени, 

определени по т. 38 

45 Издаване на акт за узаконяване на строеж 10.00лв. 

46 За одобряване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ 

цената по т. 38, увеличена 

с 30% 

47 Действия по време на строителството и след завършване на 

строежа: 

- За предоставяне на регулационни и нивелетни репери за 

протокола за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия на ниво – за описание и кота на 

нивелачен репер 

 

 

по 3 лв. на репер 

48 За извършване проверка за установяване съответствието на 

строежа създадените строителни книжа и за това, че ПУП е 

ориложен по отношение на застрояване 

 

15.00лв. 

49 За издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация по 

реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ на завършените строежи: 

 

I. за строежи четвърта категория/при наличието на 

окончателен доклад от лицето упражняващо независим 

строителен надзор в строителството/: 

 

� частни пътища, улици от второстепенна улична 

мрежа от V, VI клас и съоръжения към тях; 

 

� жилищни и смесени сгради със средно застрояване 

 

� сгради и съоражения на обществено обслужване с 

разгъната площ от 1000 до 5000 кв.м. или с 

капацитет от 100 до 200 места за посетители 

 

� производствени сгради с капацитет от 50 до 100 

работни места и съоражения към тях; 

 

� паркове, градини озеленени площи до 1ха. 

 

� реконструкции, преустройства, основни ремонти и 

смяна на предназначението на строежите от тази 

категория; 

 

 

 

 

 

 

 

100.00лв., но не повече от 

1000.00лв. 

 

150.00лв. 

 

 

300.00лв. 

 

 

250.00лв. 

 

 

30.00лв. 

 

съответната цена, 

определена за вида обекти 
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� вътрешни преустройства на сгради от първа до 

четвърта категория, с които не се засяга 

конструкцията им; 

 

II. За строежи от пета категория/ въз основа на служебан 

проверка на обстоятелствата по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ по 

документацията и съответствието на строежа с 

нормативните изисквания/: 

 

� жилищни сгради с ниско застрояване  

 

� смесени сгради с ниско застрояване и вили; 

 

� сгради и съоражения за обществено обслужване с 

разгъната и застроена площ до 300м
2
 или с 

капацитет до 30 места за посетители; 

 

� сгради и съоражения за обществено обслужване с 

разгъната и застроена площ от 300 до 1000м
2
 или с 

капацитет от 30 до 100 места за посетители; 

 

� производствени сгради от 10 до 50 работни места и 

съораженията към тях 

 

� производствени сгради до 10 работни места и 

съоражения към тях 

 

� строежи от допълващо застрояване, извън тези от 

шеста категория; 

 

� реконструкции, преустройства, основен ремонт и 

смяна на предназначението на строежите от тази 

категория; 

 

 

 

100.00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

30.00лв. 

 

50.00лв. 

 

 

100.00лв. 

 

 

200.00лв. 

 

 

 

100.00лв. 

 

 

50.00лв. 

 

 

30.00лв. 

 

 

съответната цена, 

определена за вида обект 

 

50 Презаверяване на разрешителни за строеж по чл. 153, ал. 4 от 

ЗУТ  

50% от първоначалната 

такса 

51 Издаване на разрешение за строеж, за които не се изисква 

одобрен проект/по чл. 147 от ЗУТ/ 

15.00лв. 

52 Разрешение за разкопаване на благоустройствени терени – за 

разкопаване на земни площи, тротоарни настилки и улични 

настилки 

 

10.00лв. 

53 Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ПР 

на ЗУТ за строежи, строени до 07.04.1987 

10.00лв. 

54 Издаване на удостоверение за реално обособени части от 

сгради по чл. 202 от ЗУТ 

5.00лв. 

55 Издаване на удостоверение за реституционни претенции 3.00лв. 

56 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот 3.00лв. 

57 Изменение на устройствени планове: 

 

� на ПР/план за регулация/ 

 

 

 

 

10.00лв. на имот + 2.00лв. 

за всеки следващ имот 
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� на ПЗР /план за застрояване и регулация/ 

 

 

� на ПЗ/план за застрияване/ 

20.00лв. на имот + 2.00лв. 

за всеки следващ имот 

 

10.00лв. на имот + 2.00лв. 

за всеки следващ имот 

58 За разглеждане на молби и жалби на физически и юридически 

лица 

5.00лв. 

 

59 Удостоверение за наличието на липса на данни от Емлячен 

регистър 

5.00лв. 

60 Издаване на позволително на лечебни растения от земи, гори, 

води, водни обекти – общинска собственост 

2.00лв. 

61 Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води, 

водни обекти – общинска собственост 

Съгласно Приложение 2 

62 За заверка на анкетен формуляр за регистрация на земеделски 

производител 

2.00лв. 

63 Маркиране на дървесина 5.00лв./бр. Дърво 

64 Издаване на превозен билет или удостоверение 2.00лв./бр. Удостоверение 

65 Заверка на дневници/регистри/за покупка и продажба на 

цветни метали 

10.00лв. 

66 Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни 

семейства 

5.00лв. 

67 За регистрация на превозно средство с животинска тяга и 

издаване на регистрационен талон 

5.00лв. 

68 Такса за включване на нов абонат към общинската мрежа 10.00лв. 

69 Годишна такса за ползване и поддържане на 1/един/ брой 

радиоточка 

5.00лв. 

70 Такса за еднократно излъчено съобщение по местния радио-

възел на физически и юридически лица 

4.00лв. 

71 Пресъставяне на акт за раждане, граждански брак и смърт, въз 

основа на документи от чужбина 

10.00лв. 

72 Установяване и придобиване на българско гражданство 10.00лв. 

73 Граждански брак – без ритуал 2.00лв. 

74 Такса за ритуали извън ритуалната зала 30.00лв. 

75 Заявление за сключване на граждански брак с чижденец 5.00лв. 

76 Издаване на удостоверение за декларирани данни 3.00лв. 

77 Издаване на удостоверение за данъчна оценка 

� до 2/два/ дни 

 

� до 14/четиринадесет/ дни 

 

8.00лв. 

 

4.00лв. 

78 Издаване на заверено копие на документи за платени данъци 

и такси 

2.00лв. 

79 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по реда на ЗМДТ 

3.00лв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ 

РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ТАКСА/ЛВ 

Билки(в сурово състояние) 

I. грудки, корени, коренища 

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

 

� кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика 

 

� бъзак, гръмотрън, синя жлъчка 

 

� глухарче, девисил, оман чер, пищялка, чобанка 

 

� други 

 

II. Листа 

� мечо грозде 

 

� боровинка червена и черна, лудо биле 

 

� бръшлян, чобанка 

 

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

 

� бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел 

 

� други 

 

III. Стръкове 

� блатно кокиче 

 

� горицвет, лазаркиня 
 

� гълабови очички, зайча сянка, златист бодлив, лечебен исоп, 

прозориче жълто, шапиче 

 

� зимзелен, лудо биле, ранилиет, теменуга миризлива, 

чубрица планинска 

 

� дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, 

очанка, риган обикновен 

 

� великденче, върбикнка, жаблек, златна пръчица, 

изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, 

пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, 

равнец бял; 

 

� врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско 

мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

 

кг 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

кг 

 

 

0.09 

 

0.07 

 

0.02 

 

0.01 

 

0.03 

 

 

0.08 

 

0.04 

 

0.03 

 

0.02 

 

0.01 

 

0.03 

 

 

0.10 

 

0.08 

 

0.05 

 

 

0.04 

 

 

0.03 

 

 

 

0.02 

 

 

 

 

0.01 
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теменуга трицветна, хвощ; 

 

� други; 

 

IV. Цветове 

� липа 
 

� божур, иглика; 

 

� метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен; 

 

� акация бяла, бъз; 
 

� вратига, глог, равнец бял; 

 

� други 

 

V. Плодове 

� боровинка червена и черна, хвойна червена; 

 

� хвойна сибирска 
 

� косел трън, къпина малина; 

 

� бъз, глог, конски кестен, киселица; 

 

� бъзак, трънка; 

 

� други; 

 

VI. Семена 

� есенен минзухар 

 

� други 

 

VII. Пъпки 

� странични борови връхчета 

 

� бяла бреза, черна топола; 
 

� други; 

 

VIII. Кори 

� мъждрян, ясен; 

 

� зарнастец, кисел трън, леска; 

 

� върба; 
 

� дъб; 

 

� бреза; 
 

� други; 

 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

0.03 

 

 

0.10 

 

0.05 

 

0.03 

 

0.02 

 

0.01 

 

0.03 

 

 

0.15 

 

0.10 

 

0.04 

 

0.02 

 

0.01 

 

0.03 

 

 

0.15 

 

0.08 

 

 

0.15 

 

0.10 

 

0.08 

 

 

0.20 

 

0.10 

 

0.05 

 

0.03 

 

0.02 

 

0.03 
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IX. Лишеи 

� исландски 

 

Х. Водорасли 

 

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително 

при лабораторни условия, за създаване на колекции или за 

възстановяване на други места в природата 

 

I. От защитени лечебни растения 

� плодове; 
 

� семена; 
 

� резници; 

 

II. от лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване 

� луковици, грудки, коренища; 

 

� плодове; 
 

� семена; 
 

� резници; 

 

III. От други лечебни растения 

� луковици, грудки, коренища от всечки видове, с 

изключение на описаните 

 

� лук(всички видове), перуника(всички видове); 

 

� ботуче есенно(есенна циклама) 

 

� плодове 
 

� семена 
 

� резници 

 

 

 

кг 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

100гр. 

 

100гр. 

 

бр 

 

 

 

бр 

 

100гр. 

 

100гр. 

 

бр. 

 

 

бр. 

 

 

бр. 

 

бр. 

 

100гр. 

 

100гр. 

 

бр. 

 

 

 

0.10 

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

20.00 

 

50.00 

 

2.00 

 

 

 

1.00 

 

5.00 

 

10.00 

 

0.50 

 

 

0.10 

 

 

0.20 

 

1.00 

 

2.00 

 

5.00 

 

0.10 

 

 

Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното. 


