
  Приложение 6 
към чл.31, ал.4 (Глава ІІ, Раздел V) 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ –  

„ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ”  

Административните услуги – „Търговия, туризъм, транспорт” и „Транспорт” се заявяват и получават в Центъра за услуги и 
информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І 

 

N по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК ТАКСА 

в лева 
ОБА11 -1 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 14 дни 20 лв. на автомобил 
ОБА11-4 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 

 
 

7 дни 10 лв. 
 

Забележка: 
Собствениците на пътни превозни средства с 

животинска тяга заплащат отделно стойността 
на регистрационния номер 

ОБА11-5 Категоризация на заведения за хранене и развлечение 
 
 

60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 

до 20 места за сядане – 110 лв. 
от 21 до 50 места за сядане-  250 лв. 
от 51 до 150 места за сядане- 500 лв. 
от 151 до 300 места за сядане- 940 лв. 

над 300 места за сядане – 1400 лв. 
 

Забележка: 
 при подаване на заявлението за категоризиране се 

заплаща ½ от съответната такса, а при 
получаване на категорийната символика, 

включваща удостоверение и табела – втората 
половина от таксата 

ОБА11-6 Категоризация на средства за подслон и места за 
настаняване  
 

 
 

60 дни 

1. Средства за подслон – хотели, мотели, вилни и 
туристически селища: 
а) до 30 стаи- 500 лв. 



 60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 

 
 
 
 

60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв. 
в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв. 
г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв. 
д) над 500 стаи – 5000 лв. 
 
2. Места за настаняване – пансиони, почивни 
станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, 
къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи: 
а) до 20 стаи- 250 лв. 
б) от 21 до 40 стаи – 500 лв. 
в) от 40 до 60 стаи – 940 лв. 
г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв. 
д) над 100 стаи – 5000 лв. 
е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв. 
ж) за едно легло в туристическа хижа – 10 лв. 

 
Забележка: 

при подаване на заявлението за категоризиране се 
заплаща ½ от съответната такса, а при 
получаване на категорийната символика, 

включваща удостоверение и табела – втората 
половина от таксата 

ОБА11-8 Потвърждаване или промяна категорията на туристически 
обект 

60 дни Таксата по ОБА11-5 и ОБА11-6, в зависимост от 
вида на туристическия обект 

ОБА11-9 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани 
средства за подслон или места за настаняване и издаване на 
удостоверение 

60 дни 150 лв. 

ОБА11-10 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани 
заведения за хранене и развлечения и издаване на 
удостоверение 

60 дни 150 лв. 

ОБА11-11 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към 
него 

14 дни 50 лв. 

ОБА11-12 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки 
към него 

14 дни 50 лв. 

ОБА11-13 Издаване на удостоверение за категория на туристически 60 дни 100 лв. 



обект - дубликат 
ОБА11-14 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн 

през летния сезон 
7 дни 20 лв. 

ОБА12-3 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 
надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата 
на пътя 

14 дни 150 лв. 

ОБА12-4 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
временно ползване на части от пътното платно и на земи в 
обхвата на пътя 

14 дни 20 лв. на ден 

ОБА12-5 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, 
обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения 
при паркиране 

без такса 7 дни 

ОБА12-6 Издаване на комплект стикери към разрешение за 
таксиметрова дейност 

14 дни 30 лв.  

ОБА12-7 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за 
движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари 

7 дни 10 лв. 

 


