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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(изм. с Решение № 31, взето с Протокол № 6 от 29.02.2008 г. на ОбС и доп. с Решение № 90, взето с 

Протокол № 15 от 10.12.2008 год. на ОбС; изм. с Решение № 111, взето с Протокол № 17 от 05.03.2009 
год; изм. с Решение № 103, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 год. на ОбС, изм. с Решение № 141, 

взето с Протокол № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС) 

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, 
УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

№ 
по 
ред 

ВИДОВЕ УСЛУГИ 
ПЛОЩ, 

ЕДИНИЦА
ТАКСА 

(лв.) 

1 2 3 4

По чл. 
72 от 
ЗМДТ 

За ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху 
които са организирани пазари, тържища, панаири, както и 

терени с друго предназначение, които са общинска собственост 
І За ползване на пазари (открити и закрити) 

І.1 За търговия със селскостопанска продукция 
А За ден
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара 1 кв. м 2,00 
2. Маса, собственост на пазара /1.1 кв. м/ 3,50

3.
Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от 

търговците 
1 бр. 2,00 

Б За месец
1. Площ без търговско оборудване – собственост на пазара 1 кв. м 35,00 

2.
Маса, собственост на пазара за неделни дни /4 или 5 пазарни 

дни/ 
1 кв. м 20,00 

3. Маса, собственост на пазара за ежедневно ползване 1 бр. 45,00 
4. С кола, впрегната с добитък 1 бр./ден 15,00 
5. С лек автомобил, при допълнително заета площ до 1 кв. м 1 бр./ден 15,00 
6. С товарен автомобил или ремарке 1 бр./ден 20,00 

І.2. За ползване с цел продажба на промишлени стоки 
А За ден 
1. Площ без търговско оборудване 1 кв. м 3,00
2. Маса, собственост на пазара 1 бр. 5,00 

3.
Маса, собственост на пазара, ползвана от двама – за всеки от 

търговците 
1 бр. 3,00 

4.
Продажба с товарен автомобил в т. ч. заетата площ от 

автомобила и допълнително заета площ до 1 кв. м 
1 бр./ден 15,00 

Б. За месец

1.
Заета площ, без търговско оборудване – собственост на пазара 

(4 до 5 пазарни дни) 
1 кв. м 14,00 (16,00) 

2. Маса, собственост на пазара (4 до 5 пазарни дни) 1 бр. 20,00 (22,00) 

І.3. 
Заета площ от лек автомобил, с цел паркиране (без местни 

жители и инвалиди) 
лв/ден 2,00 

ІІ. За места по време на панаири, събори, празници и други 1 кв. м/ден 10,00 

ІІІ. 
За места на панорами, стрелбища, моторни люлки, детски 

моторчета, атракции и др 
1 кв. м/ден 6,00 

ІV За разполагане на маси, столове, витрини   
0,60 за зона А 

А На ден 1 кв. м 
0,50 за зона І 
0,50 за зона А 

Б На месец 1 кв. м/ден 
0,40 за зона І 

В За сезонно ползване, не по-малко от 5 кв. м - преференция при - 10% 
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заплащане на цялата сума 
1 кв. м/ден 3,00 за зона А 
1 кв. м/ден 2,40 за зона I 

1 кв. 
м/месец 

6,00 за зона А V.
За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с 
друго предназначение – общинска собственост за друга 
търговска дейност. 

1 кв. 
м/месец 

5,00 за зона І 

VІ. 
За разполагане на оборудване за търговия на едро на 
селскостопанска продукция 1 кв. м/ден 3,00

VІІ. За разполагане на строителни материали 

1 кв. 
м/месец или 

част от 
месец 

4,00

VІІІ 
За разполагане на машини и хладилни шкафове за сладолед, 
автомати за кафе, напитки и други пакетирани изделия до 1 кв. 
м 

1 бр./месец 50,00 

Забележка:

1. Търговска (пазарна) площ да се счита площта на ул. „Търговска”, пл. „Демокрация” и 
част от сервитутната ивица на реката, североизточно от моста на р. Въча (ул. „Райко Даскалов”) 
в неделни (пазарни) дни. 

2. Таксата по т. I.3 се заплаща в неделни (пазарни) дни при паркиране на МПС, освен на 
площите посочени в т.1 от забележката и: ул. „Васил Левски” (в частта от ул. „Търговска” до 
ул. „Варна”), ул. „Козлодуй”, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Ген. Скобелев” (в частта от ул. 
„Търговска” до ул. „Козлодуй”), ул. „Иван Вазов” и ул. „Ген. Заимов”. 

3. За II и I група инвалиди (намалена работоспособност от 50 до 100%), размерът на 
таксите се намалява с 20 % от горните размери. 

4. Общинска администрация да представя ежегодно, до края на м. април, списък на 
физическите и юридически лица, получили разрешение за ползване по смисъла на 
инструкцията, приета с Решение № 144, взето с протокол № 19 от 26.01.2001 г на Общински 
съвет - гр.Кричим, както и местонахождението и площта, на разрешения за ползване терен. 

5. Общинска администрация да представя ежемесечен  отчет, включващ: 
  Начислените месечни наеми и такси по смисъла на т. IV от приложение № 1 

към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Кричим; 
  Дължимите наеми  и такси по смисъла на т. IV от приложение № 1 към Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Кричим от всеки наемател/ползвател към последния ден от отчетния месец. 

Отчетът да се представя до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(заличава се с Решение № 100, взето с Протокол № 16 от 30.01.2009 год. на ОбС)

ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
(пред. текст Решение № 52, взето с Протокол № 5 от 21.03.2016 год. на ОбС, ново с Решение № 141, 

взето с Протокол № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС, изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 
14.02.2017 г. на ОбС) 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

№ ВИДОВЕ УСЛУГИ ТАКСА (лв.) 
1 2 3

I. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
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1. Процедиране изработване на ПУП (чл. 124а от ЗУТ) 

1.1. Разрешение за изработване на ПУП 

1.1.1. В регулирани територии 

1.1.1.1. За жилищни нужди 40,00 

1.1.1.2. За нежилищни нужди 60,00 

1.1.1.3. За допълващо застрояване (чл. 44 от ЗУТ) 20,00 

1.1.1.4. За допълващо застрояване (чл. 46 от ЗУТ) 30,00 

1.1.1.5.
За допълващо застрояване (гаражи, работилници, обекти за 
търговия и услуги) 

50,00

1.1.2. В нерегулирани територии 

1.1.2.1. За жилищни нужди 50,00 

1.1.2.2. За нежилищни нужди 70,00 

1.1.2.3. За допълващо застрояване (чл. 44 от ЗУТ) 30,00 

1.1.2.4. За допълващо застрояване (чл. 46 от ЗУТ) 35,00 

1.1.2.5.
За допълващо застрояване (гаражи, работилници, обекти за 
търговия и услуги) 

60,00

1.2. Одобряване изработен ПУП

1.2.1. В регулирани територии 

1.2.1.1. За жилищни нужди 

1.2.1.1.1. До 3 имота 50,00

1.2.1.1.2. Над 3 имота 60,00 

1.2.1.1.3. Над 7 дка 55,00 

1.2.1.2. За нежилищни нужди

1.2.1.2.1. До 3 имота 80,00 

1.2.1.2.2. Над 3 имота 90,00 

1.2.1.2.3. Над 7 дка 85,00 

1.2.2. В нерегулирани територии 

1.2.2.1. За жилищни нужди

1.2.2.1.1. До 3 имота 60,00 

1.2.2.1.2. Над 3 имота 70,00 

1.2.2.1.3. Над 7 дка 65,00 

1.2.2.2. За нежилищни нужди 

1.2.2.2.1. До 3 имота 90,00 

1.2.2.2.2. Над 3 имота 100,00 

1.2.2.2.3. Над 7 дка 95,00 

2. Процедиране изменение на ПУП (чл. 15 и чл. 134 от ЗУТ, §8 от ПР на ЗУТ) 

2.1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП 
2.1.1. В регулирани територии 
2.1.1.1. За жилищни нужди 30,00 
2.1.1.2. За нежилищни нужди 50,00 
2.1.1.3. За допълващо застрояване (чл. 44 от ЗУТ) 15,00 
2.1.1.4. За допълващо застрояване (чл. 46 от ЗУТ) 20,00 

2.1.1.5.
За допълващо застрояване (гаражи, работилници, обекти за 
търговия и услуги) 

40,00

2.1.2. В нерегулирани територии 
2.1.2.1. За жилищни нужди 40,00 

2.1.2.2. За нежилищни нужди 60,00 
2.1.2.3. За допълващо застрояване (гаражи, летни кухни и други/ 20,00 

2.1.2.4.
За допълващо застрояване (за производствени и обществено-
обслужващи дейности) 

50,00

2.2. Одобряване на проект за изменение на ПУП 

2.2.1. В регулирани територии 
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2.2.1.1. За жилищни нужди 
2.2.1.1.1. До 3 имота 40,00 
2.2.1.1.2. Над 3 имота 50,00 
2.2.1.1.3. Над 7 дка 45,00 
2.2.1.2. В нерегулирани територии 
2.2.1.2.1. До 3 имота 70,00 
2.2.1.2.2. Над 3 имота 90,00 
2.2.1.2.3. Над 10 дка 80,00 

II. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
3. Издаване на виза за проучване и проектиране 40,00 
4. Разглеждане, одобряване (съгласуване) и процедиране на инвестиционни проекти 

4.1.
За жилищни сгради и пристройки и надстройки към тях 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,20/кв. м РЗП, мин. 70,00 

4.2.
За нежилищни сгради и пристройки и надстройки към тях 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,70/кв. м РЗП, мин. 200,00 

4.3. Със смяна на конструктивната система 

4.3.1.
За жилищни сгради, пристройки, надстройки и реконструкция 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,00/кв. м РЗП, мин. 50,00 

4.3.2.

За нежилищни сгради, пристройки, надстройки и 
реконструкция 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,50 лв./кв. м РЗП, мин. 150,00 

4.4. Без смяна на конструктивната система 

4.4.1.
За жилищни сгради, пристройки и надстройки към тях 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

0,75/кв. м РЗП, мин. 35,00 

4.4.2.
За нежилищни сгради пристройки и надстройки към тях 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,00/кв. м РЗП, мин. 100,00 

4.5. За техническа инфраструктура 0,30/м2 РЗП
4.6. За линейни инфраструктурни обекти
4.6.1. За ремонт и реконструкция 
4.6.1.1. До 100 л. м 150,00 
4.6.1.1.1. От 100 л. м до 500 л. м 300,00 
4.6.1.1.2. От 500 л. м до 1 000 л. м 450,00 
4.6.1.1.3. Над 1 000 л. м 650,00 
4.6.2. За нови 

4.6.2.1

За сградни отклонения, изпълнявани от и за сметка на 
възложителя на основния строеж, който се захранва и остават 
негова собственост 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

7,50/л. м, мин. 75,00 

4.6.2.2.

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни 
отклонения 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

10,00/л. м, мин. 150,00 

4.7. За организация на движението
4.7.1 Постоянна организация на движението 40,00
4.7.2. Временна организация на движението 30,00
4.8. Идеен проект (чл. 141, ал. 1 от ЗУТ) 50% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 
4.9. Оценка на съответствие (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) 75% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 

4.10.
За одобряване на промени по време на строителството (чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ) 

50% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 

5. Съгласуване на схеми (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) 30,00/брой 
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6. Одобряване на проект (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) 50,00 
7. Съгласуване на екзекутиви (чл. 175 от ЗУТ) 30% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 
8. Становище за държавно приемане на обекти 30% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 

9.
За обособяване на реално отделни части /дялове/ за 
доброволна/съдебна делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ 

75% от цената по т. 4.1. – т. 4.6. 

III. РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

10. За издаване на разрешение на строеж 
10.1. Разрешение за строеж (чл. 148 от ЗУТ) 60,00

10.2.
За обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционен 
проект (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

52,50

10.3. За строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ) 40,00
10.4. Разрешение за поставяне на обекти (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) 30,00 
11. Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ 
11.1. Разрешение за изработване на КПИИ т. 3 + 30% 

11.2. Одобряване на части на КПИИ т. 4.1. – т. 4.6. + 30% 
11.3. Издаване на разрешение за строеж по одобрен КПИИ т. 10.1. + 30% 

12. Презаверяване на разрешение за строеж (чл. 153, ал. 4 от ЗУТ) 50% от цената по т. 10.1.

13.
Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение 
за строеж или промяна на титуляра в разрешение за 
строеж. 

40,00

14.
За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗУТ 

14.1.

За сградни отклонения, изпълнявани от и за сметка на 
възложителя на основния строеж, който се захранва и остават 
негова собственост 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

1,50/л. м, мин. 75,00 

14.2.

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни 
отклонения 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

7,50/л. м, мин. 150,00 

IV. ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

15.
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та 

категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) 

15.1. За IV-та категория 150,00 
15.2. За V-та категория 100,00 

16.
Регистриране на технически паспорти на (чл. 176а, ал. 4 и 5 от 
ЗУТ) 

20,00

V. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
до 7 
дни 

до 3 
дни 

до 1 
ден 

до 1 
час 

17.
Удостоверение, необходимо за обстоятелствена проверка (чл. 
62, ал. 4 от ЗОС) 

10,00 15,00 20,00 40,00

18.

Удостоверение за търпимост по §16 от ПР на ЗУТ или по §127 
от ПЗР на ЗИД на ЗУТ 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС)

0,40/кв. м, мин. 20,00 

19.
Удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ 

(изм. Решение № 164, взето с Протокол № 16 от 14.02.2017 г. на ОбС))
0,40/кв. м, мин. 20,00 

20. Удостоверение и скица по чл. 13 и чл. 13а от ППЗСПЗЗ 40,00 
21. Удостоверение по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗКИР 30,00 

22. Удостоверение за административен адрес 20,00 30,00 40,00 – 

23. Удостоверение за премахнат строеж 20,00 30,00 40,00  – 

24. Удостоверение за идентичност на имот 20,00 30,00 40,00 – 



6

25.
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, 
детско или учебно заведение 

30,00

26.
За издаване на удостоверения за други факти и обстоятелства 
по устройство на територията 

20,00 30,00 40,00 –

VI. ДРУГИ 

черно бяло копие А4 – 5,00/стр. 
27.

За изготвяне и заверяване на преписи и копия на документи по 
устройство на територията цветно копие А4 – 10,00/стр. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
(изм. с Решение № 31, взето с Протокол № 6 от 29.02.2008 г. на ОбС; доп. с Решение № 248, взето с 

Протокол № 37 от 28.01.2011 год. на ОбС; изм. с Решение № 103, взето с Протокол № 12 от 27.12.2012 
год. на ОбС; изм. и доп. с Решение № 52, взето с Протокол № 5 от 21.03.2016 год. на ОбС, изм. с Решение 

№ 141, взето с Протокол № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС) 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

ТАКСА (лв.) 
№ ВИДОВЕ УСЛУГИ до 7 

дни 
до 3 
дни 

до 1 
ден 

до 1 
час 

1. За издаване на Удостоверение за наследници 6,00 9,00 12,00 24,00 
2. За издаване на Удостоверение за семейно положение 6,00 9,00 12,00 24,00 

3.
За издаване на Удостоверение за семейно положение съпруг/а и 

деца 
6,00 9,00 12,00 24,00

4. За издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 6,00 9,00 12,00 24,00 
5. За издаване на Удостоверение за родените от майката деца 6,00 9,00 12,00 24,00 
6. За издаване на Удостоверение за правно ограничение 6,00 9,00 12,00 24,00 

7.
За издаване на Удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена 

6,00 9,00 12,00 24,00

8.
За издаване на Удостоверение за сключване на брак от 
български гражданин в чужбина 

6,00 9,00 12,00 24,00

9.
За издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд 
гражданин с документ за сключване на граждански брак в 
Република България 

6,00 9,00 12,00 24,00

10.
За издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за 
гражданско състояние 

6,00 9,00 12.00 24,00

11. За издаване на дубликат на удостоверение за раждане 6,00 9,00 12,00 24,00 
12. За издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак 6,00 9,00 12,00 24,00 
13. За повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт 6,00 9,00 12,00 24,00 
14. За издаване на Удостоверение за постоянен адрес 5,00 7,50 10,00 24,00 
15. За издаване на Удостоверение за настоящ адрес 5,00 7,50 10,00 20,00 
16. За издаване на Удостоверение за промени на постоянен адрес 5,00 7,50 10,00 20,00 
17. За издаване на Удостоверение за промени на настоящ адрес 5,00 7,50 10,00 20,00 

18.
За издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на 
населението 

6,00 9,00 12.00 24,00

19.
За легализация на документи по гражданско състояние за 
чужбина 

15,00 25,00 35,00 -

20.
За пресъставяне на документи от чужбина /за раждане, 
граждански брак и смърт / 

20,00

21.
За Приемане и комплектоване на молби за установяване на 
българско гражданство, които се изпращат до Министерство на 
правосъдието, Дирекция „Българско гражданство” 

20,00

22. За всички други видове удостоверения по искане на граждани 7,00 10,50 14,00 -  
23. За преписи от документи 6,00 
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24.

Изработване и издаване на карти със знак „инвалид”. Приемане 
на заявления за издаване на карта със знак „инвалид” за 
паркиране на територията на общината и паркингите общинска 
собственост. 

(новаР № 248, взето с Пр №37/28.01.2011 г. на ОбС)

30 дни/не се таксува 

25.

По производства за настаняване под наем, продажби, замени 
или учредяване на вещни права върху общински имоти 

(новаР № 248, взето с Пр №37/28.01.2011 г. на ОбС)

15,00

26.

За издаване на свидетелство за собственост при продажба на 
едър добитък 

(нова Р № 248, взето с Пр №37/28.01.2011 г. на ОбС)

5,00

27.

За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон 
и за заверка на документи 

(нова Р № 248, взето с Пр №37/28.01.2011 г. на ОбС)

3,00

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗМДТ УСЛУГИ И/ИЛИ ПРАВА, 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ 

№ ВИД УСЛУГА ИЛИ ПРАВО ТАКСА (лв.) 

1.

Издаване на заверено препис извлечение и копия от 
решения, протоколи, заповеди, актове, договори и 
други, издадени от органите на общинска 
администрация Кричим и Общински съвет – Кричим 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

3,00/стр. 

2.
Издаване на еднократно разрешение за удължено 
работно време. За всеки от включените дни в 
разрешението 

15,00

3.
Издаване на удостоверение, разрешения от общ 
характер и служебна бележка 

3,00

4. (отменена Решение № 141, взето с Протокол № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС) 

6.

Тръжни книжа за продажда или отдаване под наем на 
имот и други процедури (ЗОС и други) 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

Според направените разходи, но 
не по-малко от 30,00 

7.
Изготвяне на образец УП-2 и Обр. 30, за лица, на които 
Кмета не е работодател 

10.00

до 7 
дни 

до 3 
дни 

до 1 
ден 

до 1 
час 

8.

Удостоверение за декларирани данни по 
обстоятелствена проверка и удостоверение за 
извършена обстоятелствена проверка /на брой имот/ 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

15,00 22,50 30,00 60,00

9.
Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-
производствени нужди за 1 месец 

15.00

10. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
11. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
12. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
13. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
14. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
15. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
16. (отм. с Р № 103, взето с Пр № 12 от 27.12.2012 г. наОбС) 
17. Издаване на удостоверение регистрация на търговски 10.00 
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обекти 

18.

Бланки: 
- разрешение за търговия; 
- молба за регистрация на търговски обект; 
- пропуски за базари; 
- заповед за категоризация и разрешение за работно 
време на търговски обект; 
- разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки 
автомобили; 

4.00

19.
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци 
от черни и цветни метали 

10.00

20.
Други разрешения за извършване на търговска дейност 
или услуги 

6.00

21. Ползване на зали общинска собственост 35,00 

22. Ползване зала за граждански ритуали 50,00 

23. За ползване на специализиран автомобил за погребение 25,00 

24. Рекламна дейност За зона А За зона І 

24.1.

За раздаване на листовки, проспекти, стоки мостри или 
други с рекламна цел на обществени места /1 лице/ 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

7,00/ден 5,00/ден 

24.2.

За ползване на автомобил с високоговорител с рекламна 
цел /1 бр./ 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

25,00/ден 25,00/ден 

24.3.

За провеждане на рекламно шествие, рекламно 
представяне на продукция и др. 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

60,00/ден 50,00/ден 

24.4.

За ползване на маси, от които се раздават рекламни 
материали /1 кв. м/ 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

7,00/ден 5,00/ден 

24.5.

Реклама върху трансперантни ленти, хоругва, плакат и 
други /1 кв. м/ 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

40,00/ден 30,00/ден 

24.6.

За високоговорител за будки, павилиони, подвижни 
маси и др. с рекламна цел 

(отм. с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС, пред. 24.10 
с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

6,00/ден 4,00/ден 

24.7.

За една лампа или прожектор за осветяване на реклама 
/без разход за електрическа енергия/ 

(отм. с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС, пред. 24.9 с 
Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

6,00/година 5,00/година 

24.8.

За преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се 
закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и 
служи за извършване на реклама, агитация, информация и/или други /1 кв. м от площта на 
рекламното пано/ 

(пред. текст Р № 267, взето с Пр № 28/27.11.2014 г. на ОбС, нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на 
ОбС)

24.8.1.
Със захранване с електрическа енергия /без разхода на 
електрическа енергия/ 

20,00/месец 15,00/месец 

24.8.2. Без захранване с електрическа енергия 15,00/месец 10,00/месец 

24.9. (сегашна 24.7 с Р № 141, взето с Пр № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС) 
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24.10. (сегашна 24.6 с Р № 141, взето с Пр № 15 от 24.01.2017 г. на ОбС) 
25. Такси за административни услуги по местни данъци и 

такси 

(изм. с Р № 186, взето с Пр № 18/25.04.2017 г. на ОбС)

до 7 
дни 

до 3 
дни 

до 1 
ден 

до 1 
час 

25.1.

Служебна бележка за освобождаване от данък на ППС 
по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ 

(изм. И доп. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

1,00 1,50 2,00 4,00

25.2.

Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от 
ДОПК 

(изм. Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

9,00/ до 
5 дни 

13,50 18,00 36,00

25.3

Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал.2 от 
Приложение № 2 към ЗМДТ 

(изм. с Р № 186, взето с Пр № 18/25.04.2017 г. на ОбС)

9,00/ до 
5 дни 

13,50 18,00 36,00

25.4
Удостоверение за декларирани данни /само от сектор 
МДТ/ 

7,00 10,50 14,00 28,00

25.5 Удостоверение за платен данък върху наследствата 3,00 4,50 6,00 12,00 

25.6
Удостоверение за наличие или липса на задължения към 
община Кричим 

7,00 10,50 14,00 28,00

25.7
Удостоверение за дължими данъци и лихви от 
наследодател 

4,00 6,00 8,00 16,00

25.8 Копие на документ за платен данък 1,00 1,50 2,00 4,00 

25.9 Копие на данъчна декларация   7,00 10,50 14,00 28,00 
26. Цени за факсимилни съобщения по телефон 

Предаване на факсимилно съобщение в страната до формат А4: 

- за първа страница  1,0026.1

- за всяка следваща страница  0,50 

26.2
Предаване на факсимилно съобщение в чужбина до 
формат А4 

8,00

26.3

За подадено за предаване факсимилно съобщение, за 
което не е получено потвърждение за приемане, но е 
осъществен телефонен разговор с обща 
продължителност до 1 минута  

3,00

За уведомяване на клиентите, получили факсимилно съобщение се заплаща: 

- по телефон   0,50 26.4

- чрез куриер 0,70 
26.5

(нова)
Копиране на документи на граждани формат А4 0,50/стр. 

27. Такса за ползване на Градска тоалетна общински пазар 

(нова –Р № 141, взето с Пр № 22/05.08.2009 г. на ОбС)

0,50

28. Регистрация на превозно средство теглено с животинска 
тяга 

(нова Р № 193, взето с Пр № 28/12.04.2010 г. на ОбС)

7,00

29. Предоставяне на табела с регистрационен номер за 
превозно средство теглено с животинска тяга 

(нова –Р № 193, взето с Пр № 28/12.04.2010 г. на ОбС, изм. Р № 
141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС) 

Стойността на табелата, 
изчислена на база извършени 

действителни разходи по 
нейното изготвяне 

30. Ползване на отворен контейнер за смет /тава/ за един 
курс. 

(нова –Р № 174, взето с Пр № 18/19.09.2013 г. на ОбС)

50,00/курс 
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31.

Еднократно ползване на самостоятелен обект 
„Общински клуб”, находящ се в сграда № 6, 
разположена в ПИ 39921.503.50, 1 ниво, 
предназначение: за търговска дейност с площ 226,00 кв. 
м и прилежащи части: тоалетна с площ 22 кв. м., с 
адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, ет. 1 

(нова –Р № 174, взето с Пр № 18/19.09.2013 г. на ОбС)

200,00/ден 

Зона А – 15,00 
32. Служебен абонамент за платено паркиране /1 бр. за 

месец/ 

(нова –Р № 267, взето с Пр № 28/27.11.2014 г. на ОбС) Зона I – 12,00 

33.

Издаване на Разрешение за провеждане на тържества на 
открито 

(нова-Р № 52, взето с Пр № 5/21.03.2016 г. на ОбС)

25,00

34.

Обслужване със служебен автомобил при извършване 
на нотариални заверки 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

3,00

35.
Попълване на заявление на физическо лице 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

3,00/стр. 

36.

Маркиране на дървесина в лежащо състояние: 
- плътна дървесина 
- пространствена дървесина 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

1,00/куб. м 
0,50/куб. м 

37.

Издаване на превозен билет за дървесина добита извън 
горски територии 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

1,20/бр. 

38.

Издаване на заповед п § 4к, ал. 7 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

15,00/бр. 

до 7 
дни 

до 3 
дни 

до 1 
ден 

до 1 
час 

39.

Издаване на становище за регистрация на обект на 
основание чл. 137 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

10,00 15,00 20,00 40,00

40.
Набиране на текст 

(нова с Р № 141, взето с Пр № 15/24.01.2017 г. на ОбС)

5,00/стр. 


