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Видовете услуги и цени за тях, съгласно чл. 62 от Наредбата 
№ по 
ред 

Вид услуга Цена в лева, без 
ДДС 

Прилагане на ЗДДС Код на плащане по 
банков път 

1 2 3 4 5 
1. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, 

протоколи,заповеди, актове, договори, Емлячния регистър 
/1929 – 1935г./, декларации за непокрити земеделски имоти 
/1949 г./ и други, по искане на граждани, на страница 

� Обикновена – 30 дни 
� Бърза – 5 дни 
� Експресна – 2 дни 

 

 
 
 

5.00 лв./стр. 
 7.00 лв./стр. 
10.00 лв./стр 

Необлагаема сделка 448007 

2. За завеждане на заявление, декларации, служебни бележки, 
или предоставяне на готови образци, формуляри на 
гражданите 
 

1.00 лв./стр. 
 

Необлагаема сделка 448007 

3. За заверка на ксерокопие от актовите книги по гражданско 
състояние на страница 
 

1.00 лв./стр. 
 

Необлагаема сделка 448007 

4. За ксерокопиране на служебния ксерокс 
    - А4 едностранно 
    - А4 двустранно 
    - А3 едностранно 
    - А3 двустранно 

 
0.15 лв./стр. 
0.20 лв./стр. 
0.30 лв./стр. 
0.40 лв./стр. 

 

Облагаема сделка 448007 

5. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, 
протоколи, анекси, Емлячни регистри /1929-1935г./, 
декларации за непокрити  земеделски имоти /1949 г./и други 
документи 
 

 
3.00 лв./стр. 

 

Облагаема сделка  448007 

6. Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30, за които община 
Смолян не е осигурител 

� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 
 

 
 

5.00 лв./бр. 
  8.00 лв./бр. 
 10.00 лв./бр. 

 

Необлагаема сделка 448007 

7. Извлечения на брутни заплати за определяне на благоприятен 
период за пенсиониране: 

 
 

Необлагаема сделка 448007 
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� Обикновена – 30 дни 
� Бърза – 5 дни 
� Експресна – 2 дни 

 

1.50 лв. за год. 
3.00 лв. за год. 
4.00 лв. за год. 

 

8. Услуга с храсторез 6,00 лв./л.м Облагаема сделка 444000 
9. Услуга с моторен трион 20,00 лв./час Облагаема сделка 444000 
10. Услуга с тревокосачка 30,00 лв./дка Облагаема сделка 444000 
11. Повдигане на корони на дървета 10.00 лв./бр. Облагаема сделка 444000 
12.     За отсичане на дървета: 

� в общинска собственост 
� в частен имот 

 

 
 

3.00 лв./бр. 

 
Облагаема сделка 

 
444000 

13.  Обезщетение за тревни площи 
 

10.00 лв/ кв.м Необлагаема сделка 444000 

14. Обезщетение за цветя: 
� летни 
� перенни 

 

 
5.00 лв./бр. 

10.00 лв./бр. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
444000 

15. Обезщетение за жив плет: 
� широколистен 
� иглолистен 

 

 
50.00 лв./м. 

100.00 лв./м. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
444000 

16. Обезщетение за рози 15.00 лв./бр. Необлагаема сделка 444000 
17. Обезщетение за храсти: 

� широколистни 
� вечнозелени 

 

 
20.00 лв./бр. 
50.00 лв./бр. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
444000 

18. Обезщетение за иглолистни дървета: 
� Бързорастящи: 

Лъже кипарис, веймутов бор, деодарски кедър, лиственица, 
секвоя и др. 
Височина метри: 

• 2,5 – 4,5 
• 4,5 – 7,5 
• Над 7,5  
 
� Умеренорастящи: 

бял и черен бор, ела, обикновен и сребрист смърч, гигантска 
туя, ела, атласки и ливански кедър, бяла мура и др. 
Височина метри: 

• 2,5 – 4,5 

 
 
 
 

 
30,00 лв./бр. 
80,00 лв./бр. 

120,00 лв./бр. 
 
 
 
 
 

60,00 лв./бр. 

 
Необлагаема сделка 

 
444000 
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• 4,5 – 7,5 
• Над 7,5  

 
 
� Бавнорастящи 

биота, туй, хвойни, либоцедрус, лъжекипарис пизифера, 
туйопсис, цуга и др. 
Височина метри: 

• 2,5 – 4,5 
• 4,5 – 7,5 
• Над 7,5  

 

90,00 лв./бр. 
150,00 лв./бр. 

 
 
 
 
 
 

100,00 лв./бр. 
150,00 лв./бр. 
180,00 лв./бр. 

19. Обезщетения за широколистни дървета: 
� Много бързорастящи 

айлант, акация, върби, тополи, чинар пауловния и др. 
Височина метри: 

• 4,5 – 5,00 
• Над 5,00 
� Бързорастящи: 

бреза, елша, явори негундо и дазикарпум, американски дъб 
гледичия, каталпа, софора, трепетлика, ясен и др. 
Височина метри: 

• 3,00 – 6,00 
• Над 6,00 
� Умеренорастящи: 

Бук, бряст, летен и зимен дъб, габър, полски крен, мекиш 
мъждрян, клен палматум, явор, шестил, офика, кестен и др. 
Височина метри: 

• 3,00 – 6,00 
• Над 6,00 

 

 
 
 
 

50,00 лв./бр. 
100,00 лв./бр. 

 
 
 
 

80,00 лв./бр. 
120,00 лв.бр. 

 
 
 
 

150,00 лв./бр. 
200,00 лв./бр.  

Необлагаема сделка  444000 

20. Обезщетения при изкореняване на орехови дървета 800,00 лв./бр. Необлагаема сделка 444000 
21. За продажба на дървесина от горски територии, собственост 

на 
     Община Смолян на корен, както следва: 
      1. Иглолистни обли дървени материали, за куб. метър: 
          А/ едър 
     Іа клас на сортимента 
     І клас на сортимента 
     ІІ клас на сортимента 
          

 
 
 
 
 

85,00 лв. 
70,00 лв. 
60,00 лв. 

 

 
 
 
 

Облагаема сделка 

 
 
 
 

444000 
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         Б/ среден 
     ІІІ клас на сортимента 
     ІV и V клас на сортимента 
          В/ дребен 
         
      2. Широколистни обли дървени материали, за куб.м. 
                   А/ Едър – бук, дъб, габър и други широколисти  
     Іа клас на сортимента 
     І клас на сортимента 
     ІІ клас на сортимента 
                  А/ Едър – цер, акация, липа, бреза и други 
широколистни  
     Іа клас на сортимента 
     І клас на сортимента 
     ІІ клас на сортимента 
                 А/ Едър – орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни    
     Іа клас на сортимента 
     І клас на сортимента 
     ІІ клас на сортимента  
 
                 Б/ среден - бук, дъб, габър и други широколисти 
     ІІІ клас на сортимента 
     ІV и V клас на сортимента 
                 Б/ среден - цер, акация, липа, бреза и други 
широколистни  
     ІІІ клас на сортимента 
     ІV и V клас на сортимента 
                 Б/ среден - орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни     
     ІІІ клас на сортимента 
     ІV и V клас на сортимента 
 
                 В/ дребен- бук, дъб, габър и други широколисти 
                 В/ дребен- цер, акация, липа, бреза и други 
широколистни  
                 В/ дребен- орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни     
 
3. Дърва за горене и вършина, за пространствен куб. метър 
        а/ дърва от иглолистни дървесни видове 
        б/ дърва от широколистни меки дървесни видове 
        в/ дърва от широколистни твърди дървесни видове 
        г/ вършина 
        д/ пънна дървесина 
 

 
40.00 лв. 
20.00 лв. 
12.00 лв. 

 
 
 

60,00 лв. 
50,00 лв. 
40,00 лв. 

 
 

40.00 лв. 
35.00 лв. 
30.00 лв. 

 
130.00 лв. 
 85.00 лв. 
 60.00 лв. 

 
 

25.00 лв.  
             25.00 лв. 

 
 

25.00 лв.  
             25.00 лв. 

 
25.00 лв.  

             25.00 лв. 
 

12,00 лв. 
12,00 лв. 

 
12,00 лв. 

 
 

5,00 лв. 
5,00 лв. 

12,00 лв. 
2,00 лв. 
3,00 лв. 
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 22. Приемане на заявление за разрешение за тютюневи изделия; 
заявление   за регистрация на работно време на търговски 
обект; заявление, формуляр и справка за категоризиране на 
туристически обект; заявление за издаване на разрешително 
за търговска дейност;   заявление за регистрация на търговски 
обект 

 
 

1.00 лв 

 
 

Необлагаема сделка 
 
 
 

 
 

448007 

23. Издаване на разрешение за ползване на общински терен за 
търговия на открито по раздел ІІ от Наредбата 
 

 
20.00 лв 

 
Необлагаема сделка 

 
 
 

 
448007 

24. Временно разрешение за ползване на общински терен за 
търговия на открито за срок  не повече от 15 дни 

� Време на събори, панаири и други масови 
мероприятия 

� В останалите случаи 

 
 

  20.00 лв. 
            10.00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 
 

 
448007 

25. Издаване на заповед за одобрено работно време на търговски 
обект 

30.00 лв. 
 

Необлагаема сделка 448007 

26. Цени на услуги с автовишка 
 

280,00лв./машиносмяна 
40,00лв./час 
1,50 лв./км. 

Облагаема сделка 448007 

27. За паркиране на не охраняеми платени паркинги, публична 
общинска собственост се определят следните такси: 

� за 1 час 
� за 1 ден 
� за 1 месец 
� за работещите в предприятия и учреждения, с 
определени паркоместа за месец 

� за паркинги, определени за товарни автомобили и 
автобуси: 

- за едно денонощие 
- за един месец 

 

 
 

0.50 лв. 
  6.00лв. 

120.00 лв. 
 

120,00 лв. 
60,00 лв. 

 
12,00 лв. 

180,00 лв.  

  
 
 

Облагаема сделка 

 
 
 
 

448007 
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28. Заявление за издаване на пропуски за преминаване през 
забранени улици; за издаване на разрешение за извършване 
на таксиметрови услуги; за издаване на разрешение за 
извършване на специализирани превози. 
 

 
 

1,00 лв. 

  
Необлагаема сделка 

 
448007 

29. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, 
ограничени за движение на ППС 
а/ за лек автомобил: 
    за година 
    за месец 
    за ден 
б/ за микробуси и товарни автомобили до 5 тона: 
    за година 
    за месец 
    за ден 
в/ за товарни коли над 5 тона: 
    за година 
    за месец 
    за ден 
г/ такса за издаване на разрешителни за преминаване на 
товарни 
автомобили и специализирана строителна техника за 
общинската пътна мрежа и улици в к.к Пампорово 
    за година 
    за месец 
    еднократно 
 

 
 
 

150.00 лв. 
 30.00 лв. 
 10.00 лв. 

 
220.00 лв. 
 50.00 лв. 
 20.00 лв. 

 
300.00 лв. 
 80.00 лв. 
 30.00 лв. 

 
 
 

1000.00 лв. 
 200.00 лв. 
  80.00 лв. 

 

 
Необлагаема сделка 

 
448007 

30. Издаване на разрешение за извършване на таксиметрови 
услуги на една кола за една година 
- комплект стикери с холограма 
 

80.00 лв. 
 

10.00 лв. 
 

Необлагаема сделка 
        

Облагаема сделка 

444000 
 

444000 
 

31. Издаване на разрешение за извършване на специализирани 
превози на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 
33/1999 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, на 
1 кола за 1 година 

 
150.00 лв 

 
Необлагаема сделка  

 
444000 

32. За издаване на заповед от кмета на общината за промяна 
Организацията на движението, по искане на физически или 
юридически лица, както следва: 

 
 
 

Необлагаема сделка  444000 
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� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

100.00 лв. 
150.00 лв. 
200.00 лв. 

 

33. За съгласуване на маршрутни разписания, както следва: 
� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

 
50.00 лв. 
 75.00 лв. 
100.00 лв 

Необлагаема сделка  444000 

34. Маркиране за отсичане на дървета в собствен имот, извън 
горски територии свързани със Закона за опазване на 
селскостопанското имущество: 
  а) за овощни видове 
- за дърва за огрев за един брой 
- за строителна дървесина за един брой 
   б) за горски широколистни видове 
- за дърва за огрев за един брой 
- за строителна дървесина за един брой 
   в) за горски иглолистни видове 
- за дърва за огрев за един брой 
- за строителна дървесина за един брой 
- за новогодишни елхи за един брой 
   г) за ценни овощни видове 
- за дърва за огрев за един брой 
- за строителна дървесина за един брой 

 
 
 
 

1.50 лв. 
3.00 лв. 

 
2.00 лв. 
4.00 лв. 

 
2.00 лв. 
4.00 лв. 
0.50 лв. 

 
3.00 лв. 
6.00 лв. 

 

Необлагаема сделка 444000 

35. Издаване на позволително за сеч в горска територия – 
общинска собственост по чл.71 от НУРВИДГТДОСПНГП 

1.50 лв. за брой 
 

Облагаема сделка 448007 

36. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина 
добита от горска територия – общинска собственост 
 

1.50 лв. за брой 
 

Облагаема сделка 448007 

37. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина 
добита извън горска територия 
 

1.50 лв. за брой 
 

Облагаема сделка 448007 

38. Маркиране на дървесина добита извън горски територии 
преди 
нейното транспортиране 
 

0,50 лв. за куб.м. Облагаема сделка 448007 
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39. За издаване на разрешителни за отсичане на дървета в 
регулация: 

� в общински имоти – за един брой плюс стойността на 
 дървесината: 
 а) овощни видове за м3: 
- за дърва за огрев 
- за строителна дървесина 
 б) широколистни дървесни видове за м3: 
- за дърва за огрев 
- за строителна дървесина 
  в) иглолистни дървесни видове за м3: 
 - за дърва за огрев 
 - за строителна дървесина 

� в имоти – частна собственост – за един брой 
 

 
 

15.00 лв. 
 
 

5.00 лв. 
10.00 лв. 

  
6.00 лв. 

12.00 лв. 
  

4.00 лв. 
12.00 лв. 
10.00 лв. 

 

Необлагаема сделка  444000 

40. За проверка на обстоятелствата за издаване на заповед по чл. 
34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи или съответен отказ 
 

30.00 лв Необлагаема сделка  444000 

41. Издаване на удостоверение след регистрация на собственици 
на пчели и пчелни семейства 

5.00 лв Необлагаема сделка 448007 

42. За отдаване под наем на земеделски земи – общинска 
собственост за стопанска година, както следва: 

� орна земя 
� ливада 
� пасище 

 

 
 

20.00 лв./дка 
 7.00лв./дка 
 6.00 лв./дка 

 

Необлагаема сделка 444200 

43. За издаване на Декларация по чл. 199 от Закона за устройство 
на 
територията от Дирекция „ ПНО” за един брой: 

� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

 
 
 

20.00 лв. 
30.00 лв. 
40.00 лв. 

 

Необлагаема сделка 448007 

44. Издаване на удостоверение, че даден имот не е общинска 
собственост: 

� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

 
 

20.00 лв. 
30.00 лв. 

            40.00 лв. 

Необлагаема сделка 448007 
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45. Продажба на тръжни (конкурсни) книжа: 
� за отдаване под наем на общински имот 
 
� за продажба на общински имот по ЗОС 

 
� за продажба на земеделски земи 

                        
 до 100.00 лв. за 

    комплект 
до 400.00 лв. за 

    комплект 
до 100.00 лв. за 

    комплект 
 

Облагаема сделка 447000 

46. Заверка на молба – декларация за издаване на нотариален акт 
 

50,00 лв.  Необлагаема сделка  448007 

47. Издаване на удостоверение за картотечна група за жилища 
 

5.00 лв. 
 

Необлагаема сделка  448007 

48. Издаване на удостоверение за установяване на факти по 
повод съдебен процес, касаещи общински имоти 
 

25.00 лв. Необлагаема сделка  448007 

49. Ползване на: 
  а/ зали – общинска собственост до 300 м2. 
- За час 
- За ден 
- За месец 
б/ зали – общинска собственост над 301 м2. 
За час 
За ден 
За месец 
   в/ мултимедия в залите общинска собственост 
- За час 
- За ден 
   г/ мултимедия извън залите общинска собственост 
- За час 
- За ден 
 Допълнително се заплаща такса за превоз 
 

 
 

50.00 лв. 
 300.00 лв. 
1200.00 лв. 

 
  80.00 лв. 
 500.00 лв. 
1500.00 лв. 

 
20.00 лв. 

160.00 лв. 
 

 50.00 лв. 
500.00 лв. 

Облагаема сделка 444100 

50. Издаване на удостоверение за: 
- наличие или липса на задължения към Община Смолян 
- липса на съдебни дела с Община Смолян 
 

 
    15.00 лв. 

                         15.00 лв. 

Облагаема сделка  448007 

51. За тъжни ритуали: 
 а) Осигуряване на ковчег: 
Модел 1 

 
 

38.00 лв. 

Облагаема сделка  444000 
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Модел 2 
Модел 3 
Модел 4 
Модел 5 
Модел 6 
Модел 7 
Модел 8 
Модел 9 
Модел 10 
Модел 11 
Модел 12 
Модел 13 
 б/ осигуряване на надгробен знак: 
     Кръст обикновен 
     Кръст 
     Пирамида 
в) Даване на линия на гробно място/когато ритуала се 
осъществява от външен контрагент/; 
  г) Изкопаване и оформяне на гробно място; 
  д) Превоз; 
  е) Надписване на надгробен знак; 
  ж) Организиране и провеждане на граждански ритуал 
/погребение/ 
 
 

47.00 лв. 
56.00 лв. 
62.00 лв. 
68.00 лв. 
82.00 лв. 
82.00 лв. 

125.00 лв. 
135.00 лв. 
79.00 лв. 
99.00 лв. 

210.00 лв. 
230.00 лв. 

 
6.00 лв. 

20.00 лв. 
20.00 лв. 

 
20.00 лв. 

    50.00 лв. 
 1.00 лв./км. 

     5.00 лв. 
    15.00 лв. 

52. За весели ритуали: 
  а) ползване на обредна зала, реквизит и провеждане на 
ритуал 
  б) за ползване на родопски мотиви /гайдари, певици, 
танцьори с родопски носии/ 
  в) изнесен ритуал извън обредната зала: 
- чертите на града; 
- извън града на територията на община Смолян 

 
50.00 лв. 

 
25.00 лв. 

 
 

180.00 лв. 
           250.00 лв. 

 

Облагаема сделка  444000 

53. Услуги на медиен център: 
  а) презапис на музикален фонд; 
  б) презапис на архивен фонд; 
  в) изработване на рекламен клип: 
  г) наем за студио за 1 час 
  д) наем за студио за  ден 
 

 
5,00 лв./мин. 
5,00 лв./мин. 

30,00 лв./30 сек. 
15.00 лв. 

100,00 лв. 

Облагаема сделка 444000 
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54. Озвучаване с озвучителна уредба на общината: 
  а) на закрито: 
     монтаж на апаратура (2 тонколони с до 2 микрофона) 
     за всяка колона допълнително 
     за всеки жичен микрофон допълнително 
     за дистанционен микрофон 
     за компактдиск устройство за 1 бр. 
     за ехо-ефекти (при пеене) 
     техническо обслужване за час 
  б) на открито: 
     монтаж на апаратура (2 тонколони с до 2 микрофона) 
     монтаж на апаратура (4 тонколони с до 4 микрофона) 
     техническо обслужване за час 
 

 
 

120,00 лв. 
по 30,00 лв. 
по 10,00 лв. 

30,00 лв. 
15,00 лв. 
10,00 лв. 
50,00 лв. 

 
220.00 лв. 
440.00 лв. 
 80.00 лв. 

 
 

Облагаема сделка 444000 

55. Концерти на Фолклорен ансамбъл “Родопа” – Смолян и ОДК 
 

По договаряне, но не 
по-малко от 
действителните 
разходи 

 

Облагаеми сделки 
 
 

444000 
 
 

56. Билети на ОП „НАОП” – гр. Смолян: 
1.1. За сеанси в звездната зала 
а) за ученици от общината 
б) за ученици от други общини, деца, пенсионери и други с 
право на намаление 
в) за възрастни 
г) за сеанс на чужд език 
д) семеен билет ( 2-ма възрастни с до 2 деца) 
 
1. 2. За наблюдения с телескопи 
а) дневни 
б) вечерни 
 
1.3. Минимална такса за сеанс от малобройна група  

� При организирани групови посещения на ученици, 
учителите не се таксуват в случай, че не представляват 
повече от 10 % от състава на групата 

 
1.4.  Комбиниран билет (посещение на Художествена 
галерия, Регионален исторически музей и Планетариум) 
 
2. Цените на рекламните и информационните материали се 
      формират за всеки артикул по отделно на базата на 

 
 

2,00 лв. 
3,00 лв. 

 
5,00 лв. 

20,00 лв. 
7,00 лв. 

 
 

3,00 лв. 
5,00 лв. 

 
 

40,00 лв. 
 
 
 
 

10,00 лв./човек 
 
 
 

Облагаема сделка 
 
 
 
 
 
 

/Всички цени на 
билетите са с включено 

ДДС/ 

444000 



                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 12

покупна цена за този артикул и начислена надценка върху 
нея. 
3. Наем зала 

� за 1 час 
� над 3 часа 
� за цял ден 

4. Наем зала за работни срещи и семинари: 
� за 1 час 
� над 3 часа 
� за цял ден 

 
 

 
 
 

             50.00 лв. 
80,00 лв. 

120,00 лв. 
 

             25,00 лв. 
40,00 лв. 
60,00 лв. 

57. 1.Билети за плувен басейн в VІІ СОУ “ Отец Паисий” гр. 
Смолян 
а) за ученици; 
б) за граждани; 
2. Абонаментни карти за плувен басейн в VІІ СОУ “ Отец 
Паисий” гр. Смолян за 8 посещения: 
а) за ученици; 
б) за граждани; 
3. Не заплащат входна такса състезателите от спортните 
клубове по плуване; 
 

 
 

2.00 лв. 
5.00 лв. 

 
 

               10.00лв 
30.00лв 

Облагаема сделка 
 
 
 
 

/Всички цени на 
билетите са с включено 

ДДС/ 

444000 

58. 1. За принтерна разпечатка черно-бяло 
   - А4 едностранно 
   - А4 двустранно 
   - А3 едностранно 
   - А3 двустранно 
2. За принтерна разпечатка цветно 
   - А4 едностранно 
   - А4 двустранно 
   - А3 едностранно 
   - А3 двустранно 
3. Ксерокопие на информация за туристически обекти и/или 
събития от СЗ „Туристически информационен център” и 
туристическите центрове в населени места: 
   - А4 едностранно 
   - А4 двустранно 
   - А3 едностранно 
   - А3 двустранно 
 

 
0.25 лв./ стр. 
0.40 лв./ стр. 
0.50 лв./ стр. 
0.80 лв./ стр. 

 
0.65 лв./ стр. 
0.80 лв./ стр. 
1.30 лв./ стр. 
1.60 лв./ стр. 

 
 
 

0.15 лв./ стр. 
0.20 лв./ стр. 
0.30 лв./ стр. 
0.40 лв./ стр. 

 

Облагаеми сделки 
Забележка: цените са с 

включено ДДС 

444000 
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59. 1.Справка в Туристически информационен център на 
община Смолян 
  - За ученици 
  - За възрастни 
2. Градски тур с екскурзовод на български език 
  - До 5 човека 
  - Над 5 човека 
3.Градски тур с екскурзовод на английски език 
  - До 5 човека 
  - Над 5 човека 
4. Ползване на планински водач (по предварителна заявка): 

- еднодневен преход в рамките на територията на 
Община Смолян  
- за многодневни преходи  
 
 
 
 
Забележка: транспорта се договоря съгласно т. 60.1 и 
реалните разходи на планинския водач за 
многодневни преходи се заплаща допълнително 
включващи дневни, нощувки и транспорт 

 
 

1.00 лв. 
               2.00 лв. 

 
10,00 лв./час 
20,00 лв./час 

 
20,00 лв./час 
40,00 лв./час 

 
 

100,00 лв. 
100,00 лв. за първия 
ден и 50 лв. за всеки 

следващ ден 
 

Облагаеми сделки 444000 

60. Ползване на време за интернет достъп в СЗ “Туристически 
информационен център “ при минимално време 1 час 
 

1.50 лв./час 
 

Облагаеми сделки 444000 

61. СЗ “Туристически информационен център” гр. Смолян: 
� Цените на рекламните и информационните 

материали се формират за всеки артикул по 
отделно на базата на покупна цена за този 
артикул и начислена надценка върху нея 

 

 
 

Облагаема сделка 444000 

61.1 Транспортна услуга за туристи до общински туристически 
Обекти: 

� До 12 човека 
� Над 12 човека 

 

 
 

1,50 лв./км. 
По договаряне, но не 
по-малко от реалните 

разходи 

Облагаема сделка 444000 
 

61.2 Атракция „Момчилова крепост” 
� Продажба на билети за вход: 

- групови билети 
- индивидуални билети възрастни 
- индивидуални билети деца 

 
 

5,00 лв. 
8,00 лв. 
6,00 лв. 

Облагаема сделка 444000 
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- семейства с едно/две деца 
- пенсионери 

� Предоставяне на услуги: 
- екскурзоводски беседи до 5 човека 
- екскурзоводски беседи над 5 човека 
- наем на аудио гид 
- билет за аудио визуален спектакъл (минимум 

50 посетители) 
- изработка на керамичен съд  
- изработка на сувенир – монета 

Забележка: сумите са базирани съгласно финансов анализ 

6,00 лв./човек 
6,00 лв. 

 
10,00 лв./час 
20,00 лв./час 

5,00 лв./човек 
3,00 лв./човек 

 
4,00 лв./човек 
2,00 лв./човек 

61.3 Такса за предоставяни услуги в „Център за обучение, 
подкрепа на предприемачеството и транс-гранични 
инициативи” – Алибеев конак 

� предоставяне на услуга петдневно он-лайн обучение, 
включващо разходи за материали, регистрационна 
такса и он-лайн сесия, он-лайн обучение – 
индивидуално, практическо обучение (включително 
материали, лекции, такса изпит и други); 

� други обучения и семинари  (включващо наем на 
обучителна зала и оборудване на ден); 

� нощувка в Алибеев конак, гр. Смолян 
Забележка: сумите са базирани съгласно финансов анализ 

 
 
 

333,00 лв./човек 
 
 
 
 
 

105,00 лв. 
20,00 лв. 

Облагаема сделка 444000 

62. 1. За ползване на зали на РДТ „Николай Хайтов” гр. Смолян: 
� Зала №1- събрания чествания 

- за 1 ден 
- за 4 работни часа 
- за 1 работен час 

 
� Зала № 1- за театрални спектали 

o за 1 ден 
o за 4 работни часа 

 
� Зала №2 – за събирания и чествания 

o за 1 ден 
o за 4 работни часа 
o за 1 работен час 
o  

� Зала №2 – за детски спектакли  
o за 4 работни часа 
 

� Балетна зала  
o за 1 ден 

 
 

1200,00 лв. 
700,00 лв. 
200,00 лв. 

 
 

1200,00 лв. 
700,00 лв. 

 
 

400,00 лв. 
150,00 лв. 
50,00 лв. 

 
 

100,00 лв. 
 
 

200,00 лв. 

 
 

Облагаема сделка 

   
 

444000 
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o за 4 работни часа 
o за 1 работен час 

В цените са включени  стандартните технически услуги със 
стационарната техника на залите: озвучаване, осветление, 
мултимедия, екран, аранжиран.  
При дългосрочно ползване на залите – цените ще се 
сформират по договаряне. 

120,00 лв. 
30,00 лв. 

 2. За отоплението на залите се заплаща допълнително:  
� Зала № 1 

o за 1 ден 
o за 4 работни часа 
o за 1 работен час 

 
� Зала № 2 

o за 1 ден 
o за 4 работни часа 
o за 1 работен час 

Забележка: ползване на зала от образователни учреждения 

 
 

500,00 лв. 
300,00 лв. 
300,00 лв. 

 
 

200,00 лв. 
100,00 лв. 
100,00 лв. 
200,00 лв. 

Облагаема сделка 444000 

63. За една нощувка на външно лице, на легло в базите както 
следва: 

� Ученическо общежитие “В. Димитров”, гр. Смолян 
- за легло 

� в общежитие на основно училище – с. Смилян  
 

 
 

15,00 лв. 
 

10,00 лв. 

Облагаема сделка  444000 

64. Регистриране въвеждането на строежи в експлоатация и 
издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
видовете строежи от четвърта и пета категория 
А/ За разглеждане на заявление за издаване удостоверение за 
въвеждане в експлоатация от лице, упражнило строителен 
надзор 
Б/ За разглеждане на заявление за издаване удостоверение за 
въвеждане в експлоатация от технически ръководител за 
строежи пета категория 
В/ Издаване на удостоверения по § 6 от Наредба №2/2003г. 
 
Срок за изпълнение седем дни 
 
 

 
 
 

50.00 лв. 
 
 

15,00 лв. 
 
 

50,00 лв. 

 
 

Необлагаема сделка 

 
 

448001 

65. Разрешение за изработване проект за изменение на Подробен 
устройствен план, съгласно чл. 124а, ал. 1, ал.2 и ал.7, чл. 135, 
ал.3 и чл.136 от Закона за устройство на територията 
Срок за изпълнение четиринадесет дни и/или едномесечен 

 
20,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 
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срок от постъпване на искането 
 

66. А/ Разглеждане и приемане на проект за урегулиране и 
изменение на Подробен устройствен план 

�  до 3 имота 
� над 3 имота и за преотреждане на земи от земеделски 

или горски територии 
� за парцеларни планове на обекти от техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии и план-схеми на елементите на 
техническата инфраструктура 

�  за всяко следващо разглеждане на ПУП и/или 
инвестиционни проекти от ОЕСУТ 

 

 
 

70,00 лв. 
200,00 лв. 

 
 
 
 

200,00 лв. 
 

20,00 лв. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67. Разглеждане, одобряване и съгласуване на инвестиционни 
проекти, изготвени съгласно Наредба №4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти 

   

67.1 
/а/ 
 

За жилищни сгради в град Смолян (включително пристройки, 
надстройки и реконструкции с промяна на строителната 
конструкция), съгласно § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ -…….лв. за м2 
разгъната застроена площ, но не по малко от 75,00 лв.  
Изпълнение в законоустановения срок 

 
 

2,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67.1 
/б/ 

За жилищни сгради в останалите населени места на община 
Смолян (включително пристройки, надстройки и 
реконструкции с промяна на строителната конструкция), 
съгласно § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ – …. лв. за м2 разгъната 
застроена площ, но не по-малко от 40.00 лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

1,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67.2 За жилищни сгради (включително пристройки, надстройки и 
реконструкции с промяна на строителната конструкция), 
съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони – ….лв. за м2 разгъната застроена площ, но 
не по-малко от 200.00 лв., в национален курорт и всички 
влезнали в сила подробни устройствени планове за 
курортни ядра, съгласно ЗУТ 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

8,00лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 
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67.3 
/а/ 

За нежилищни сгради в град Смолян (включително 
пристройки и реконструкции с промяна на строителната 
конструкция) 
     А/ Проекти за гаражи, летни кухни и стопански постройки 
-….. лв. на м2. разгъната застроена площ, но не по-малко от 
50.00 лв. 
     Б/ Магазини, офиси, ателиета и сгради за обществено 
обслужване-….. лв. на м2. разгъната застроена площ, но не 
по-малко от 100.00 лв. 
     В/ Производствени сгради … лв. на м2 разгъната застроена 
площ, но не по-малко от 150.00 лв. 
     Г/ Стопански сгради до 35 м. в земеделски земи, но не по-
малко от 50.00 лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 
 

1.20 лв. 
 
 

2.00 лв. 
 
 

2.00 лв. 
 
 

2.00 лв. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67.3 
/б/ 

За нежилищни сгради в останалите населени места в Община 
Смолян (включително пристройки и реконструкции с 
промяна на строителната конструкция) 
     А/ Проекти за гаражи, летни кухни и стопански постройки 
-….. лв. на м2. разгъната застроена площ, но не по-малко от 
40.00 лв. 
     Б/ Магазини, офиси, ателиета и сгради за обществено 
обслужване-….. лв. на м2. разгъната застроена площ, но не 
по-малко от 50.00 лв. 
     В/ Производствени сгради … лв. на м2 разгъната застроена 
площ, но не по-малко от 50.00 лв. 
     Г/ Стопански сгради до 35 м. в земеделски земи, но не по-
малко от 40.00 лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 
 

1,00 лв. 
 
 
 

1,00 лв. 
 

1,00 лв. 
 

1,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67.4 За нежилищни сгради (включително пристройки и 
реконструкции с промяна на строителната конструкция) в 
национален курорт и всички влезнали в сила подробни 
устройствени планове за курортни ядра, съгласно ЗУТ 
   А/ Проекти за гаражи и обслужващи постройки -….. лв. на 
м2 
разгъната застроена площ, но не по-малко от 100.00 лв. 
   Б/ Магазини, офиси, ателиета и сгради за обществено 
обслужване-….. лв. на м2 разгъната застроена площ, но не по-
малко от 120.00 лв. 
   В/ Производствени сгради … лв. на м2 разгъната застроена 
площ, но не по-малко от 200.00 лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 

 
 
 

 
6.00 лв. 

 
 

12.00 лв. 
 
 

5.00 лв. 
 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 
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67.5 За вътрешно преустройство и реконструкции без промяна на 
строителната конструкция - ….% от т. 66.1, т. 66.2, т .66.3. и 
т. 66.4 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

50 % 

 
Необлагаема сделка 

 
448001 

67.6 Съгласуване на инвестиционни проекти - заснемане за 
узаконяване –….% от т. 66.1, т. 66.2, т. 66.3., т. 66.4, т. 66.5. и 
т. 66.9 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

  
 

300 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

67.7 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с 
изтекъл срок -…. % от т. 66.1, т. 66.2, т. 66.3., т. 66.4, т. 66.5, 
т. 66.6 и т. 66.9 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

50 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

67.8 Съгласуване и одобряване на проекти на самостоятелни 
обекти заблагоустрояване и озеленяване, вертикална 
планировка - ….. лв. на м2, но не по-малко от 50.00 лв.  
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

1,20 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

67.9 Съгласуване и одобряване на проекти на самостоятелни 
обекти за благоустрояване и озеленяване, вертикална 
планировка - ….. лв. на м2, но не по-малко от 100.00 лв. в 
национален курорт и всички влезнали в сила подробни 
устройствени планове за курортни ядра, съгласно ЗУТ 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

  
 
 

4,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

67.10 Съгласуване и одобряване на проекти за изпълнение на 
насипни 
работи - ….. лв. на м2. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

0,50 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

68. Оценка за съответствие на инвестиционните проекти от 
Общинския експертен съвет за устройство на територията 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
100,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 
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69. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект - 
….% от т. 66.1., т. 66.2, т. 66.3., т. 66.4 и т. 66.9 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

  
30 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

71. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и/или 
екзекутиви, по чл. 202 от Закона за устройство на територията 
- ….% от т. 66.1, т. 66.2, т. 66.3., т. 66.4 и т. 66.5, не по-малко 
от 100лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

50 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

72. Разглеждане, съгласуване и одобряване на комплексен 
инвестиционен проект - .... %, спрямо всяка дължима такса 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

130 %  
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

71. Издаване на разрешения за строеж по одобрен комплексен 
инвестиционен проект - … %, спрямо всяка дължима такса 
Изпълнение – в законоустановения срок 
  

 
130 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

73. Съгласуване и одобряване на проекти за водопроводни 
мрежи, 
канализационни мрежи, ел.проводи и други линейни обекти - 
….. лв. на м./линеен, но не по-малко от 100.00 лв. 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
2,00 лв./м.линеен 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

74. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти при 
промяна на инвестиционното намерение, съгласно чл. 154 от 
ЗУТ…% от т. 66.1, т. 66.2, т. 66.3., т. 66.4, т. 66.5 и т. 66.9 
Изпълнение – в законоустановения срок 
 

 
 

25 % 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

75. Издаване на акт за узаконяване 
Изпълнение – в законоустановения срок 

 
50,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

76. Приемане и вписване на регистъра на технически паспорт на 
строеж 

 
15,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 
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77. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строежи 
а/ за жилищни сгради – V категория 
 
б/ за жилищни сгради – ІV категория 
 
в/ за смесени, обществени и производствени сгради 
V категория ……лв. на кв.м., но не по-малко от 400.00 лв. 
 
г/за смесени, обществени и производствени сгради 
ІV категория…лв. на кв.м., но не по-малко от 1000.00 лв. 
 
 
д/ за външни ВиК, топлопреносни, и Ел. мрежи, телефонни 
  кабелни линии, кабелни телевизии и други на техническата 
  инфраструктура, но не по-малко от 100.00 лв. 
 
е/ за преустройства на съществуващи сгради 
 
ж/ за други обекти 
 
Срок на изпълнение 7 дни 

 
 

300,00 лв. 
 

600,00 лв. 
 

1,00 лв. 
 
 

1,00 лв. 
 
 
 

0,50 лв./м. линеен 
 
 
 

50 % от т.а/ до т.г/ 
 

200,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

78. Проверка за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробно 
устройствения план е приложен по отношение на 
застрояването 
 

 
30.00 лв 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

79. Удостоверение за факти и обстоятелства по закона за хазарта 
Срок на изпълнение едномесечен 

 
30,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

80. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, 
подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на 
урбанизираните 
територии 
Срок на изпълнение тридесет дни 
 

 
30,00 лв. 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 

81. Извадка от планове в цифров вид на магнитен носител, както 
следва: 
- до 50 имота - …..за всеки имот; 
- от 51 до 200 имота 
 

 
 

4,00 лв. 
50,00 лв. + 0,50 лв. за 

всеки имот за 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 
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- от 201 до 500 имота 
 
 
 
 
 
-  над 501 имота 
Срок на изпълнение седем дни 

горницата след 51-вия 
имот 

 
100,00 лв. + 0,40 лв. за 

всеки имот за 
горницата след 201-вия 

имот 
 

150,00 лв. + 0,30 лв. за 
всеки имот за 

горницата след 501-вия 
имот 

 

82. Такса за процедури по обявяване на виза за проектиране, 
разрешение за строеж, Подробен устройствен план и други по 
ЗУТ 
Допълнително разходи свързани с: 
81.1. Публикации в държавен вестник, национален 
всекидневник, местен вестник; 
81.2. Списък на заинтересованите страни от СГКК-Смолян 
81.3. Списък на заинтересованите страни от Служба 
Земеделие - Смолян 
81.4. Писма с обратна разписка по процедурата за обявяване – 
за всеки брой 
 

 
 
 
  

15,00 лв. 
 

От 81.1 до 81.4 вкл. в 
зависимост от 

съответните такси и 
тарифи 

 

 
Необлагаема сделка 

 
 448001 

 
 
 

83. Тарифи за определяне на месечния наем на един квадратен 
метър при отдаване под наем на общински имоти: 
І. Търговия  
1. продажба на хранителни стоки, промишлени стоки, 
плодове и зеленчуци: 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
2. продажба на луксозни стоки, алкохолни напитки, 
тютюневи изделия, парфюмерия, цветя и други. 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 

 
 
 
 
 

4,50 лв. 
3,40 лв. 
3,70 лв. 

 
3,10 лв. 

 
 
 

6,70 лв. 
5,90 лв. 

 
5,00лв. 

 
4,20 лв. 

Облагаема сделка  
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3. продажба на хляб, закуски и сладкарски изделия 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
4. продажба на лекарства 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

ІІ. Заведения за обществено хранене и развлечения 
1. Ресторанти и заведения за бързо обслужване 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
2. Питейни заведения 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
3. Кафе сладкарници 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
4. Барове 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

ІІІ. Дейности и услуги 
1. производствени дейности и услуги на населението 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 

 
2,00 лв. 
1,70 лв. 

 
2,00 лв. 

 
1,70 лв. 

 
3,10 лв. 
2,40 лв. 

 
 

4,20 лв. 
3,40 лв. 

 
4,20 лв. 

 
3,40 лв. 

 
5,00 лв. 
3,40 лв. 

 
5,00 лв. 

 
3,40 лв. 

 
3,70 лв. 
2,80 лв. 

 
3,70 лв. 

 
2,80 лв. 

 
13,40 лв. 
12,00 лв. 

 
 

1,40 лв. 
1,20 лв. 

 
1,40 лв. 

 
1,20 лв. 
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2. Здравни услуги 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

3. Образователна дейност 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

4. Административни (офис) за фирми с нестопанска дейност 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

5. Забавни електронни игри, спортен тотализатор 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
6. Забавни игри за деца 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
7. Зали за хазартни игри 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

8. Банкови, валутни, застрахователни, борсови и други 
дейности от финансов характер 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

9. Гаражи, паркоместа 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
10. Складове и други обслужващи площи 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

 
2,70 лв. 
2,20 лв. 

 
1,40 лв. 
1,20 лв. 

 
3,40 лв. 
2,50 лв. 

 
16,70 лв. 
8,40 лв. 

 
12,00 лв. 

 
8,20 лв. 

 
4,80 лв. 
4,20 лв. 

 
4,20 лв. 

 
2,50 лв. 

 
17,00 лв. 
15,00 лв. 

 
 

17,00 лв. 
15,00 лв. 

 
2,50 лв. 
2,00 лв. 

 
4,00 лв. 

 
3,00 лв. 

 
1,70 лв. 
1,40 лв. 

 
1,70 лв. 
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зона 
11. Политически партии, синдикални организации 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

12. Вендинг машина 
� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
13. Ретласлаторни съоръжения за поставяне на антенно –
фидерни системи, като самостоятелен релеен пренос 

� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 
зона 

ІV. Рекламна дейност 
1. Цена за поставяне на транспарантна лента 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – ІІ-ра 

зона 
2. Цена за поставяне на светлинна реклама (светещи касети), 
за осъществяване на рекламна дейност чрез прожекционни 
апарати, мултимедия и други според размера на рекламната 
площ 

� Помещения в сгради – І-ва зона 
  
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

 
 
� Поземлени имоти за поставяне на съоражения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – ІІ-ра 

зона 
3. Цена за поставяне на рекламни елементи върху сгради, 
стени, калкани, терени, ел. стълбове, и други елементи на 
градско обзавеждане според размера на рекламната площ 

� Помещения в сгради – І-ва зона  
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 

 
 

1,40 лв. 
 

3,40 лв. 
2,50 лв. 

 
4,80 лв. 
4,80 лв. 

 
4,80 лв. 

 
4,80 лв. 

 
 

35,00/АФС 
 
 
 

30,00 лв./бр. 
20,00 лв./бр. 

 
30,00 лв./бр. 

 
20,00 лв./бр. 

 
 
 
 

10,00 лв./м2, но не по 
малко от 20 лв. 

5,00 лв./м2, но не по 
малко от 20 лв. 

 
10,00 лв./м2, но не по 

малко от 20 лв. 
5,00 лв./м2, но не по 

малко от 20 лв. 
 
 
 

8,00 лв./м2 
6,00 лв./м2 

 
 



                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 25

� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – І-ва 
зона 

� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – ІІ-ра 
зона 

4. Цена за поставяне на рекламен елемент тип билборд според 
размера на рекламната площ  (цената се отнася за едностранна 
рекламна конструкция. При двустранна цената се удвоява) 

� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – І-ва 
зона 

� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – ІІ-ра 
зона 

5. Цена за реклама върху рекламен елемент общинска 
собственост  

� Помещения в сгради – І-ва зона  
� Помещения в сгради – ІІ-ра зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – І-ва 

зона 
� Поземлени имоти за поставяне на съоръжения – ІІ-ра 

зона 

 
8,00 лв./м2 

 
 6,00 лв./м2 

 
 
 
 

8,00 лв./м2 
 

 6,00 лв./м2 

 

 

8,00 лв./м2 
6,00 лв./м2 

 
8,00 лв./м2 

 
 6,00 лв./м2 

 
 

84. Тарифа за определяне на наем за спортни терени и 
съоръжения: 
1. За ползване на футболни терени, за подготовка на спортни 
клубове извън тези, които са регистрирани на територията на 
община Смолян 

� Терен с изкуствена настилка на стадиона в кв. Смолян 
� Терен с естествена настилка на стадиона в кв. Райково 

2. Официални (контролни) срещи на клубове извън тези, 
които са регистрирани на територията на Община Смолян – 
на футболна среща 

� Терен с изкуствена настилка на стадиона в кв. Смолян 
� Терен с естествена настилка на стадиона в кв. Райково 

3. За свободно ползване на съоръженията от: 
    а) граждани 

� Терен с изкуствена настилка на стадиона в кв. Смолян 
� Терен с естествена настилка на стадиона в кв. Райково 

4.За ползване на тенис кортове от: 
    а) свободно ползване 
    б) с месечни карти 
    в) ученици, студенти, и пенсионери – свободно 
    г) с месечни карти – ученици, студенти и пенсионери за 3 
пъти седмично  по 1 час 

 
 
 
 
 

70,00 лв./ час 
100,00 лв./час 

 
 
 

150,00 лв. 
300,00 лв. 

 
 

2,00 лв./час/човек 
4,00 лв./час/човек 

 
4,00 лв./час/човек 

30,00 лв./12 часа/човек 
2,00 лв./час 

15,00 лв./12 часа/човек 
 

Облагаема сделка  
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5. За ползване на спортна зала : 
� За свободен достъп от: 

а) граждани 
- за тренировки на клубове извън тези, които са 
регистрирани на територията на Община Смолян 
- Официални (контролни) срещи на клубове 
извън тези, които са регистрирани на 
територията на Община Смолян 

 
 

3,00 лв./час/човек 
35,00 лв./час 

 
100,00 лв./час 

 
 

85. Цени на входни билети и екскурзоводски беседи в 
Регионален 
Исторически музей „Стою Шишков” гр. Смолян, както 
следва: 
 
1. Вход за индивидуални посетители: 
   - възрастни 
   - учащи и пенсионери 
 
2. Вход за организирани групи: 
   - възрастни над 10 човека 
   - учащи и пенсионери над 10 човека 
 
3. Вход за  лица с трайни увреждания – безплатно. 
 
4. Вход за деца до 7 години – безплатно. 
 
5. Вход за гостуващи изложби 
 
6. Семеен билет (2 възрастни и 2 деца) 
 
7. Екскурзоводска беседа (обзорна на български език) 
 
8. Екскурзоводска беседа (обзорна на английски език) 
 
9. Екскурзоводска беседа (тематична на български език) 
 
10. Комбиниран билет (посещение на Художествена галерия, 
Регионален исторически музей и Планетариум) 
 
 
11. Безплатно посещение за постоянна експозиция – всеки 
четвъртък, съгласно препоръките на ЮНЕСКО за резултатни 
мерки за широк достъп до музеите 
 

 
 
 
 
 
 

5,00 лв. 
2,00 лв. 

 
 

3,00 лв. 
1,00 лв. 

 
 
 
 
 

1,00 лв. 
 

7,00 лв. 
 

10,00 лв. 
 

20,00 лв. 
 

5,00 лв. 
 

10,00 лв./човек 
 
 
 
 
 
 
 

 
Необлагаема сделка 

/освободено по чл. 42 от 
ЗДДС/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 444000 
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12.Безплатно посещение за постоянна експозиция за 
жителите на Община Смолян – всеки последен неделен ден 
на месеца. 
 ( по заявка) 
 
13.Безплатно посещение за постоянна експозиция за дарители 
на музея и на членовете на „Клуб на приятелите на РИМ-
Смолян”- и ученици и студенти от училища по изкуства 
срещу персонална карта 
 
14. За заверяване на препис и препис-извлечение на 
документи от основния и обменния фонд на музея: 
 а) за първа страница 
 б) за всяка следваща страница 
 
15. За извършване на справка за наличието на документи и 
движими паметници на културата в основния, обменния и 
научно-спомагателния фонд на музея. 
а/ за устна справка 
б/ за писмена справка 
 
16.За издаване на удостоверение (сертификат) за 
идентифициране на движим паметник на културата 
 а/ за една движима културна ценност 
 б/ за група от движими културни ценности със сходни 
характеристики, включително монети и монетовидни 
предмети 
 в/ за колекция от движими културни ценности 
 
17. За издаване на удостоверение за извършена 
идентификация на предмети, които по смисъла на Закона за 
културното наследство не са културни ценности: 
А) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които 
нямат значение за научните изследвания и експозиционната 
стойност: 

� За една монета/монетовиден предмет 
� За група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя  

 
 

� За група монети/монетовидни предмети над 50 броя 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 лв. 
2,50 лв. 

 
 
 
 

7,00 лв. 
10,00 лв. 

 
 
 

15,00 лв. 
 

50,00 лв. 
 

100,00 лв. 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 лв. 
3,00 лв. за всяка 

монета/монетовиден 
предмет 

2,00 лв. за всяка 
монета/монетовиден 

предмет 
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Б) машинно произведени предмети, които не носят подпис 
или знак на своите автори, или са произведени в големи 
количества, не притежават значима културна, научна или 
художествена стойност и не са свързани с историческа 
личност или събитие: 

� За един предмет  
�  
� За група предмети от 2 до 50 броя 

 
 

� За група предмети над 50 броя 
 
 
В) произведение на изкуството, собственост на български или 
чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години: 

� За едно произведение  
�  
� За група произведения от 2 до 50 броя 
 
� За група произведения над 50 броя 

 
 

� За цикъл/тираж графични произведения до 50 броя 
 

Г) антикварни предмети, не представляващи произведения на 
изкуството, които не са по-стари от 50 години 

� За един предмет  
 
� За група предмети от 2 до 50 броя 
 
 
� За група предмети над 50 броя 
 

Д) остатъчен материал – отпадъчни субстанция получена в 
следствие на човешка дейност, която няма функционално или 
художествено предназначение. 
 
 
 
17. За извършване на писмена справка в Автоматизирана 
информационна система „Археологическа карта на България” 

 
 
 
 
 
 
 

4,00 лв. 
 

3,00 лв. за всяки  
Предмет 

 
2,00 лв. за всяки  

Предмет 
 
 
 

4,00 лв. 
 

3,00 лв. за всяко 
произведение 

2,00 лв. за всяко 
произведение 

 
10,00 лв. 

 
 
 

4,00 лв. 
 

3,00 лв. за всяки  
Предмет 

 
2,00 лв. за всяки  

Предмет 
 

10,00 лв. 
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а/ за един археологически обект 
б /за копие на регистрационна карта на археологически обект 
в/ за извършване на археологически обход на територия по 
заявка: 

� До 30 дка 
� Над 30 дка 

 
18.За издаване на удостоверение, че дадена сграда е 
недвижима културна ценност 
 
19. За ползване на научен и фотоархив: 
  а) за 1 заявление 
  б) за 1 заявление за собственици на недвижими културни 
ценности 
  в) за ксерокопиране на документи със заверка и заверка на 
техническа документация, копирана извън музея 
  г) за ксерокопиране на документи и на техническа 
документация, 
копирана извън музея от собственици 
  д) за ксерокопиране на документи без заверка 
- А4 едностранно 
- А4 двустранно 
е) за предоставяне снимки на цифров носител: 
   - от цифровата музейна фототека 
   - при сканиране от филмотеката при музея 
 
20.За изработване на исторически справки и експертизи: 
   а) за един обект 
   б) за група обекти 
 
21. извършване на писмена справка за фондова наличност: 

� За един предмет 
� За група предмети 

 
22. За проектиране и аранжиране на: 
 а) музейни изложби. 
 б) за музейни експозиции. 
 
 
 
23. За ползване под наем на: 
    а) експозиционни зали (за мероприятие и презентация за 8 

 
15,00 лв. 
7,00 лв. 

 
 

300,00 лв. 
800,00 лв. 

 
 

20,00 лв. 
 
 

5,00 лв. 
2,00 лв. 

 
5,00 лв./стр.(бр.) 

 
3,00 лв./стр. (бр.) 

 
 
 

0,15 лв./стр. 
0,20 лв./стр. 

 
2,00 лв./файл 

4,00 лв./ кадър 
 
 

20,00 лв. 
100,00 лв. 

 
 

10,00 лв. 
30,00 лв. 

 
 

250,00 лв. 
500,00 лв. 

 
 
 
 

100,00 лв./ден 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облагаема сделка 
Забележка: цената е с 
включено ДДС 
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часа) 
    б) изложбен инвентар и технически пособия 
    в) за гостуващи изложби повече от 1 ден  
     
24. За заснемане на телевизионни предавания, в които 
институцията не е организатор: 
   а) в рамките на работното време 
   б) извън работно време 
 
25. Тематични беседи и лекции за групи (не по-малко от 10 
човека) извън музея по заявки: 
  а) на български език. 
  Б) на английски език 
 
26. За принтерна разпечатка черно-бяло 
- А4 едностранно 
- А4 двустранно 
 
27. За принтерна разпечатка цветно 
 - А4 едностранно 
 - А4 двустранно 
  
28. Такси за правоучастие в обучителни семинари, кръгли 
маси и научни конференции 

 
6,00 лв. за 1 бр. /ден 

200лв./ден 
 
 
 

5,00 лв./мин. 
10,00 лв./мин. 

 
 
 

50,00 лв. 
60,00 лв. 

 
 

0,25 лв. 
0,40 лв. 

 
 

0,65 лв. 
0,80 лв. 

 
15,00 лв./на участник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облагаема сделка 
Забележка: цената е с 
включено ДДС 

 
 

86. Цени на входни билети в Художествена галерия – Смолян, 
както следва: 

� вход за възрастни 
� вход за учащи се и пенсионери 
� вход за деца до 7 годишна възраст 
� вход за организирани групи: 

-  възрастни над 10 човека 
             -  учащи и пенсионери над 10 човека 

� семеен билет (2 възрастни и 2 деца) 
� Екскурзоводска беседа (обзорна на български език) 
� Екскурзоводска беседа (обзорна на английски език) 
� Екскурзоводска беседа (тематична на български език), 
� Комбиниран билет (включва посещение на 
Художествена галерия, Исторически музей „Стою 
Шишков” и Планетариум) 

 
 
1. Наем на зала: 
� За гостуваща изложба, повече от един ден 

 
 

3,00 лв. 
1,50 лв. 

безплатно 
          1,50 лв./ човек 

0,75 лв. /човек 
5,00 лв. 

10,00 лв. 
20,00 лв. 
5,00 лв. 

 
10,00 лв./човек 

 
 
 
 
 

200,00 лв. 

Необлагаема сделка 
 

/освободена по чл.42 от 
ЗДДС/ 

444000 
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� За мероприятия и презентации, за 8 часа 
 

2. Такси от научно-консултански услуги 
3. Такси за използване на библиотечен фонд на 

Художествената галерия 
4. Такса за школи по изобразително изкуство 

- за възрастни 
- за деца 
 

100,00 лв. 
 

2,00 лв. 
 

2,00 лв. 
 

50,00 лв. 
20,00 лв. 

87. Цени на услугите в Регионална библиотека „Николай 
Вранчев”- Смолян: 
 
1. Регистрация на читатели: 
1.1. Читатели до 14 години 
1.2. Пенсионери до 70-годишна възраст 
1.3. За всички останали читатели 
 
2. Освободени от горепосочените цени: 
2.1. Служителите на библиотеката; 
2.2. Бивши служители; 
2.3. Библиотекари, работещи в библиотечната мрежа на 
Смолянска област; 
2.4. Ученици от Домовете за отглеждане на деца, лишени от 
родителски права; 
2.5. Ветерани от войните; 
2.6. Пенсионери над 70-годишна възраст. 
2.7. инвалиди 
 
3. Писмени библиографски справки 
3.1. за 5 години 
3.2. за 10 години 
3.3. за 15 години 
3.4. над 15 години 
 
 
4.Писмена библиографска справка с преглед на първичен 
източник за един брой 
 
5. Автоматизирана библиографска краеведска справка с 
разпечатка на принтер за един брой 
 
 
 

 
 
 
 

2,50 лв. 
2,00 лв. 
3,50 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 лв. 
6,00 лв. 

10,00 лв. 
20,00 лв. 

 
 
 

2,00 лв. 
 
 

5,00 лв. 
2,50лв за всеки 
следващ брой  

 

Необлагаема сделка 
 

/освободена по чл.42 от 
ЗДДС/ 

444000 
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6. Скенер услуги 
6.1. сканиране на снимка 
6.2. сканиране на текст 
 
7. Компютърна разпечатка 
7.1. За принтерна разпечатка черно-бяло 
    - А4 едностранно 
    - А4 двустранно 
    - А3 едностранно 
    - А3 двустранно 
7.2. За принтерна разпечатка цветно 
    - А4 едностранно 
    - А4 двустранно 
    - А3 едностранно 
    - А3 двустранно 
 
8. Ксерокс услуги: 
8.1. А 4 едностранно 
8.2. А 4 двустранно 
8.3. А 3 едностранно 
8.4. А 3 двустранно 
 
9. Ползване на репродукции за 1 брой за 1 месец 
 
10. Наем зала 
10.1. На организации, регистрирани по Търговския закон, 
държавни институции и частни лица: 
      за 1 час 
      до 3 часа 
      над 3 до 8 часа 
10.2. За нестопански организации, учебни заведения: 
      за 1 час 
      до 3 часа 
      над 3 до 8 часа 
 
 

 
1,00 лв. 
1,50 лв. 

 
 
 

0.25 лв./ стр. 
0.40 лв./ стр. 
0.50 лв./ стр. 
0.80 лв./ стр. 

 
0.65 лв./ стр. 
0.80 лв./ стр. 
1.30 лв./ стр. 
1.60 лв./ стр. 

 
 

0.15 лв./стр. 
0.20 лв./стр. 
0.30 лв./стр. 
0.40 лв./стр. 

 
8,00 лв. 

 
 
 
 

50,00 лв. 
80,00 лв. 
120,00лв. 

 
25,00 лв. 
40,00 лв. 
60,00 лв. 

88. 1. Такса за издаване на разрешително за депониране и 
транспортиране на изкопни земни маси 
2. Такса за депониране на изпони земни маси на общинко 
депо 

  
40,00 лв. 

5,00 лв./тон 

Необлагаема сделка 
 

Облагаема сделка 

448090 
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89. За депониране и обработване на строителни отпадъци, както 
следва: 
1.Такса за издаване на разрешително за депониране и 
транспортиране на строителни отпадъци; 
2.Такса за депониране и обработване на строителни отпадъци, 
както следва: 
 - от общини в обхвата на Регионалното сдружение от 
територията на гр. Смолян и селата 
 - от територията на к.к Пампорово, Райковски ливади, 
Смолянски езера и Хайдушки поляни; 
 - за всички останали, извън цитираните 
Събират се допълнително такси по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците 

 
 
 

40,00 лв. 
 
 

8,00 лв./тон 
 

12,00 лв./тон 
 

15,00 лв./тон 

 
 

Необлагаема сделка 
 
 

Облагаема сделка 

 
 
 
 

448090 

90. За депониране и обработване на производствени отпадъци, 
както 
следва: 
1. Такса за издаване на разрешително за депониране и 
   транспортиране на производствени отпадъци; 
2. Такса за депониране и обработване на производствени 
   отпадъци: 
Събират се допълнително такси по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците 
 

 
 
 
 

40,00 лв. 
 

20,00 лв./тон 
 
 
 

 
 
 

Необлагаема сделка 
 

        Облагаема сделка 

 
 
 
 

448090 

91. За издаване на разрешение за прокопаване на трайни 
настилки 
Парична гаранция за нарушаване на: 
 -трайни настилки, която се възстановява при качествено 
изпълнение на настилката, удостоверено с протокол между 
Общината и Изпълнителя в 6 месечен срок; 
 
 - нетрайни настилки, която се възстановява при качествено 
изпълнение на настилката, удостоверено с протокол между 
Общината и Изпълнителя в 6-месечен срок. 
 

150,00 лв. 
 
 
 

200,00 лв./м2 

 

 

 

150,00 лв./м2 

 
 

Необлагаема сделка 

 
 

448001 

92. Извозване на земни маси, строителни и промишлени 
отпадъци 
 

3,50 лв./км 
 
 

Облагаема сделка 444000 

93. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-
информационен елемент 

 
50,00 лв. 

Облагаема сделка 448090 
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94. Разрешение за разлепване на рекламни материали за период 
до 15 календарни дни: 

- до 30 бр. 
- от 30 до 100 бр. 

 
 

15,00 лв. 
25,00 лв. 

Облагаема сделка 448090 

95. Разрешение за извършване на кампанийна (акционна) 
реклама: 
- до 10 дни 
- до 20 дни 
- до 30 дни 
 

 
 

20,00 лв. 
30,00 лв. 
50,00 лв. 

Облагаема сделка 444000 

96. 
 

Съгласуване и одобряване на проекти по чл. 9 от Наредбата 
за 
обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от 
ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално– 
декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията 
на Община Смолян 
 

30,00 лв. Облагаема сделка 448090 

97. Ползване на стълбове за уличното осветление за монтаж на 
въздушни линии ниско напрежение 
 

5.00 лв. на година на 
стълб или 0,42 лв. на 

месец на стълб 

 
Облагаема сделка 

 
448090 

98. Разрешение за извършване на рекламна дейност чрез 
рекламни елементи по смисъла на чл. 7 от Наредбата за 
обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от 
ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално–
декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на Община Смолян. 
1. за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 
   до 1 кв.м. 
2. за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 
   от 1 до 2 кв.м. 
3. за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 
над 2 кв.м. 
4. за включване в на рекламно-информационен елемент 
общинска   собственост, представляващ – унифициран 
фирмен указател /изработване на указателното тяло и 
монтаж/ 
 

 
 
 
 
 
 

10,00 лв. на брой 
 

30,00 лв. на брой 
 

50,00 лв. на брой 
 

150,00 лв. за един 
фирмен указател 

/еднократно/ 

 
 
 

Облагаема сделка 

 
 
 

448090 

99. Разрешение за извършване на реклама чрез подвижния състав 
на градския и останалите видове обществен транспорт, чрез 
специализирани рекламни автомобили и рекламни балони : 
- за 1 бр. МПС 

30,00 лв. Облагаема сделка 448090 
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100. Такса за правото на водоползване и/или разрешено ползване 
на воден обект – за обекти публична общинска собственост 

Съгласно действащата 
Тарифа за таксите за 

правото на 
водоползване и/или 
разрешено ползване на 
воден обект /ПМС 
154/28.07.2000г./ 

Необлагаема сделка 448090 

101. Такса за издаване на разрешение за /обекти публична 
общинска собственост/: 
Ползване на воден обект 

� за водовземане от воден обект; 
� за продължаване срока на издадено разрешително; 
� за изменение и/или допълнение на издадено 

разрешително; 
� за издаване на заверено копие на документа 

Съгласно действащата 
Тарифа за таксите за 

издаване на 
разрешителни, които се 
събират в системата на 

МОСВ /ПМС 
253/20.09.2004г/ 

Необлагаема сделка 448090 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
ТАКСИТЕ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН СЕ ЗАПЛАЩАТ В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ 
ПЪТ ПО СМЕТКИ, КАКТО СЛЕДВА: 
 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД клон Смолян, Банков код  
IABGBGSF : 
 
1.Банкова сметка за бюджетни средства в лева; 
   BG59 IABG 7491 3150005000; 
2.Набирателна сметка “Временни депозити” и Гаранции 
   BG66 IABG 7491 3350005003 
3.Сметка за МДТ : 
   BG29 IABG 7491 8450006000 
със съответните кодове за вид плащане 
 


