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ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА 

3100 ГРАД МЕЗДРА 

                             

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Иван Аспарухов 

Кмет на Община Мездра 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на 

община Мездра. 

 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предоставям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Мездра (Приета с Решение № 594, Протокол 46/19.10.2018г. на 

Общински съвет Мездра, Изм. и доп. с Решение № 199 от Протокол № 15/26.11.2020 г, Изм. 

и доп. с Решение № 217от Протокол № 16 от 22.12.2020 г., посл. изм. и доп. с решение № 293 

от Протокол №21 /27.05.2021 г. на Общински съвет - Мездра). С проекта на Наредба се 

предвижда премахването на услуги, които реално не се предоставят от общинска 

администрация, както и актуализиране на някои от цените на услуги.  

Целта, която си поставяме, е да се постигне оптимален обхват и актуалност на 

текстовете в Наредбата, при условия на чл. 15 от Закона за нормативните актове – недопускане 

противоречие между текстовете на Наредбата и нормативни актове от по-висока степен. За 

осъществяване целите по приемането и прилагането на настоящия проект за изменение и 

допълнение на Наредбата, не се изисква извършване на финансов или друг вид разход.  

В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра, ведно с мотиви по 

приемането са публикувани на интернет страницата на община Мездра в раздел 

<ОБЩИНСКИ СЪВЕТ> <НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – ПРОЕКТИ> на дата: 12.11.2021 г. 

  С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при 

спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с 

чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, внасям в Общински съвет 

– Мездра за обсъждане и приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

e-mail:mezdra@mail.bg
http://www.mezdra.bg/
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за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Мездра. 

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване 

изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 15, ал. 

1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове,  

РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра, 

съгласно Приложение № 1.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими 

за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Предложение съгласно Приложение № 1 на изготвен проект за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Мездра; 

2. Мотиви за приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Мездра; 

3. Справка за постъпили становища, мнения и възражения по предложения проект за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ИВАН АСПАРУХОВ  

Кмет на Община Мездра 

 

ЦК/ХП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Мездра 

 

§1. В чл. 25, ал. 1, т. 6, се правят следните изменения в размера на таксата и текста придобива 

следния вид: 

БИЛО: 

За поставяне на маси за сервиране и консумация пред стационарни търговски обекти на месец: 
а) първа зона на града     - 4,50 лв. кв.м.  
б) втора зона на града и с. Зверино   - 3,00 лв. кв.м 
в) останалите села      - 2,50 лв. кв.м  

СТАВА: 

6.1. За поставяне на маси за сервиране и консумация пред стационарни търговски обекти на 

месец: 
а) първа зона на града     - 5,00 лв. кв.м.  
б) втора зона на града и с. Зверино   - 4,00 лв. кв.м 
в) останалите села      - 3,00 лв. кв.м  

 

§2. В чл. 25, ал. 1, т. 7, се правят следните изменения в размера на таксата и текста придобива 

следния вид: 

7. За ползване на тротоарното платно за складиране на строителни материали се събира такса 

на квадратен метър на месец в размер на 10,00 лв. при предоставяне на действащо разрешение 

за строеж и осигурено заграждение или контейнер. 

 

§3. В чл. 25, ал. 1, т. 8, се заличава „на ден“ и текста придобива следния вид: 

8. За организиране на гастрол на цирк – 100.00 лв. 

 

§4. В чл. 25, ал. 1, т. 9, “ Цени и такси за ползване на места в къмпинг „Мездра“ в община 

Шабла (за една нощувка) се правят следните изменения и текста придобива следния вид:  

 

БИЛО: 

9. Цени и такси за ползване на места в къмпинг „Мездра“ в гр. Шабла (за една нощувка): 

9.1. В дървено бунгало: - 5 лв. на човек 
9.2 В масивно бунгало: - 10 лв. на човек 

9.3 Голяма палатка (над 4 кв.м.)  -   8 лв. на палатка 

9.4.Малка палатка (до 4 кв.м.)     -    6 лв. на палатка 

9.5. Ползване на ППС (кемпери, каравани, леки автомобили) – 5 лв. * 
*(Цената се отнася за 1 къмпиращо средство- МПС с до 4 човека). За всеки допълнителен човек се доплаща 

2 лв. на вечер.  
**Таксата се заплаща от ползвателите по т.9 преди ползване на услугата. 

 

СТАВА: 

9. Цени и такси за ползване на места в къмпинг „Мездра“ в гр. Шабла (за една нощувка): 

9.1. В дървено бунгало: 10.00 лв. на човек; 

9.2. В масивно бунгало – 15.00 лв. на човек ; 

9.3. При ползване на палатка, кемпер или каравана – 10.00 лв. на човек; 

9.4. Настаняване на кемпер , каравана или палатка – 10.00 лв. на човек; 
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9.4.1 Настаняване на кемпер, каравана или палатка през активния летен сезон от 01.06. до 

01.10. – 10.00 лв. на брой; 

9.4.2 Настаняване на кемпер, каравана или палатка през неактивния почивен сезон от 01.10. до 

31.05. – 50.00 лв. на месец на брой; 

9.5. За паркомясто – 10.00 лв.  

9.6. Децата до 10 години ще бъдат освободени от такса. 

 

§5 Ал. 2 на чл. 25, се заличава 

 

§6. В чл. 35, ал. т. 7 се правят следните изменения и текста придобива следния вид:  

1.1. За издаване на разрешения за строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи 

сгради и помещения в тях, предложение второ от V до VI категория, цената на услугата 

става от 30.00 лв. на 50.00 лв. 

 

§7. В чл. 35, ал. т. 9 се правят следните изменения и текста придобива следния вид:  

2.1. За издаване на Разрешение за промяна на предназначението на сгради или на 

самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи, цената 

на услугата става от 30.00 лв. на 50.00 лв. 

 

§8. В „Приложение № 1 – Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59“ в Раздел 

„УСЛУГИ „Устройство на територията”, Направление „Градоустройство“ се заличава 

следната услуга: 

3.1. Допускане на устройствена процедура по чл. 135 от ЗУТ, предл. второ, буква б по чл. 

135, ал. 5 от ЗУТ 200,00лв. 

 

§9. В „Приложение № 1 – Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59“ в Раздел, услуги 

на „Устройство на територията“, Направление „Общинска собственост“ се заличават 

следните услуги: 

2.2. Номер 55 Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация; 

2.3. Номер 58 Издаване удостоверение за установяване жилищни нужди; 

2.4. Номер 59 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на 

сгради етажна собственост 

 

§10. В „Приложение № 1 – Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59“ в Раздел, услуги 

на „Икономическо развитие, стопански и социални дейности“, т. 13 се изменя като придобива 

следния вид: 

БИЛО:  /предишна редакция изм. и доп. с Решение № 217 от Протокол № 16/22.12.2020 г. на 

Общински съвет Мездра/ 

Заповед за удължено работно време/на вечер  

- първа зона на гр. Мездра 25,00 лв./на час 

- втора зона и с. Зверино 20,00 лв./на час 

- останалите села 20,00 лв./на час 

   

СТАВА: 

Заповед за удължено работно време/на вечер  

- първа зона на гр. Мездра 100,00 лв. 

- втора зона и с. Зверино 50,00 лв. 
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- останалите села 50,00 лв. 

 

 

§11. В „Приложение № 1 – Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59“ в Раздел, услуги 

на „Икономическо развитие, стопански и социални дейности“, т. 14 се заличава. 

 

§12. В „Приложение № 1 – Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59“ в Раздел, услуги 

от Общинско предприятие „Чистота“, се правят следните изменения и допълнения като 

табличния вид на услугите придобиват следния вид: 

БИЛО: /предишна редакция изм. и доп. с Решение № 217 от Протокол № 16/22.12.2020 г. на 

Общински съвет Мездра/ 

1. Услуга с водоноска-миене 

        -гр. Мездра  

        -за селата 

   

52,63 лв./на курс  

52,63 лв. + 1,67 лв./на км. 

2. Услуга с водоноска-вода 26,98 лв./на курс +1,67 лв./на км. 

3. Услуга със самосвал-газ/извозване на 

отпадъци/  

2,07 лв./км.. 

4. Услуга за извозване с контейнеровоз:  

         -на газ 

         -на бензин 

 

35,54лв/ на курс  

51,75 лв./ на курс 

5. Превоз контейнер до сметище за строителни 

отпадъци – гр. Мездра: 

         -на газ 

         -на бензин 

 

 

15,87 лв. 

20.13 лв. 

6. Косене с тревокосачка 22.92 лв./дка. 

7. Косене с храсторез 25.25лв./дка. 

8. Косене с храсторез с перка 33.30 лв./дка. 

9. Резитба на клони 2.65 лв./бр. 

10. Резитба на храсти 0.69 лв./кв.м. 

11. Резитба на жив плет 0.17 лв./кв.м. 

12. Зацветяване с посадъчен материал на 

клиента 

11.85 лв./кв.м. 

13. Затревяване без включени семена 7.48 лв./кв.м. 

14. Засаждане на дървета без посадъчен 

материал 

13.00 лв./бр. 

15. Засаждане на храсти без посадъчен материал 3.34 лв./бр. 

16. Услуги за погребения 

          - изкопаване и зариване на гробно 

място 

         -изкопаване и зариване при полагане на 

урна 

 

50.68 лв. 

 

25.40 лв. 

17. Услуги за погребения-иззиждане на гроб 24.24 лв. 

18. Услуги за погребения-превоз 20.25 лв. 

 

СТАВА: 

1. Услуга с водоноска-миене 

        -гр. Мездра  

        -за селата 

   

60.50 лв./на курс 

60.50 лв. + 1.75лв./на км. 

2. Услуга с водоноска-вода 31.00лв./но курс + 1.75лв./на км. 
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3. Услуга със самосвал-газ/извозване на 

отпадъци/  

2.40 лв./км. 

4. Услуга за извозване с контейнеровоз:  

         -на газ 

         -на бензин 

 

40.90 лв./на курс  

59.50 лв. /на курс 

5. Превоз контейнер до сметище за строителни 

отпадъци – гр. Мездра: 

         -на газ 

         -на бензин 

 

 

18.25 лв. 

24.20 лв. 

6. Косене с тревокосачка 26.35 лв./дка. 

7. Косене с храсторез 29.00 лв./дка. 

8. Косене с храсторез с перка 38.30 лв./дка. 

9. Резитба на клони 3.00 лв./бр. 

10. Резитба на храсти 0.80 лв./кв.м. 

11. Резитба на жив плет 0.20 лв./кв.м. 

12. Зацветяване с посадъчен материал на 

клиента 

13.60 лв./кв.м. 

13. Затревяване без включени семена 8.60 лв./кв.м. 

14. Засаждане на дървета без посадъчен 

материал 

15.00 лв./бр. 

15. Засаждане на храсти без посадъчен материал 3.85 лв./бр. 

16. Услуги за погребения 

          - изкопаване и зариване на гробно 

място 

         -изкопаване и зариване при полагане на 

урна 

 

58.30 лв. 

 

29.20 лв. 

17. Услуги за погребения-иззиждане на гроб 27.90 лв. 

18. Услуги за погребения-превоз 23.30 лв. 

 

§13. В Приложение № 1 към чл. 59, ал. 1 таблица – УСЛУГИ НА АК „КАЛЕТО”, се правят 

следните изменения и допълнения като табличния вид на услугите придобиват следния вид: 

БИЛО: /предишна редакция изм. и доп. с Решение № 217 от Протокол № 16/22.12.2020 г. на 

Общински съвет Мездра/ 

УСЛУГИ НА АК „КАЛЕТО” 

1 Сватбен ритуал в АК „КАЛЕТО” 150,00 лв. 

2 Фото сесия на АК „КАЛЕТО” 60,00 лв. 

3 Групова беседа 15,00 лв. 

4 Беседа 5,00 лв. 

5 Редовен билет 3,00 лв. 

6 Студентски билет 2,00 лв. 

7 Ученически билет 1,50 лв. 

8 Пенсионерски билет 1,50 лв. 

9 Заснемане на видеофилми и видеоклипове (на ден) 600,00 лв. 

10 Стрелба с лък (10 стрели) 5,00 лв. 

11 Наемане на шатра за мероприятия /на територията на комплекса/ 30.00 лв. на 

ден 

  

СТАВА: 

УСЛУГИ НА АК „КАЛЕТО” 

1. Редовен билет   3 лв. 
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2. Билет за ученици, студенти и пенсионери   2 лв. 

3. Билет за група (ученици, студенти и пенсионери) над 10 човека 

   

По 1.50 лв. на 

човек 

4. Билет за група над 10 човека По 2.00 лв. на 

човек 

5. Екскурзоводска беседа за група до 10 човека 10 лв. 

6. Екскурзоводска беседа за група над 10 човека 15 лв. 

7. Стрелба с лък (10 стрели)   5 лв. 

8. Наемане на амфитеатъра и/или територия на комплекса на І ниво 30 лв. до 3 

часа 

9. Фото сесия в рамките на комплекса 60 лв. на ден 

10. Сватбен ритуал в АК „Калето” с включена фото сесия 

 

150 лв. 

11. Заснемане на видеофилми и видеоклипове в рамките на 

комплекса 

100 лв. на ден 

     Забележка: Инвалиди и деца до 7 г. посещават АК „Калето” БЕЗПЛАТНО 

 


