
 

N по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК ТАКСА 

в лева 
ОБА11 -

1 
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец 
Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз; 
Списък към удостоверението за регистрация на автомобилите, с които превозвачът 
кандидатства за издаване на разрешение; 
Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за 
проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за 
допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или удостоверения за техническа 
изправност и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; 
Копия на удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”; 
Актуално удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и 
осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДПК или са 
разсрочени по реда на КСО; 
 
Правно основание – Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на 
транспорта (обн., ДВ, бр.109 от 14.12.1999г.) - чл.24 
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД”  

 

14 дни 20 лв. на автомобил 

 

 

ОБА11-
4 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 
Необходими документи:  
Заявление свободен текст 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
 
Правно основание – Закон за движението по пътищата - чл.167, ал.2, т.4 
 
Изпълнител –  Старши експерт „Екология” 
 
 

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 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или 
копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз; 
Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; 
Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната 
квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия 
обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;  
Формуляр по образец за определяне на категорията; 
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от 
друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната 
туристическа дейност в обекта; 
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, 
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 
на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и 
свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху 
понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; 
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно 
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма. 
 
Правно основание – Закон за туризма - чл.128, т.2 и т.3 
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 
 
 
 
 
 
 

 
60 дни 

 
 

60 дни 
 
 

60 дни 
 
 

60 дни 
 
 

60 дни 

   
до 20 места за сядане 

         110 лв. 
 

21 до 50 места за сядане 
    250 лв. 

 
 51 до 150 места за сядане  

500 лв. 
 

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  
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или 
копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз; 
Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; 
Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната 
квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия 
обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;  
Формуляр по образец за определяне на категорията; 
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от 
друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната 
туристическа дейност в обекта; 
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, 
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 
на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и 
свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху 
понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; 
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно 
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма. 
 
Правно основание – Закон за туризма - чл.128, т.1 
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 
60 дни 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
60 дни 

1. Средства за подслон – 
хотели, мотели, вилни и 
туристически селища: 
 
до 30 стаи -  500 лв. 
31 до 150 стаи – 1000 лв. 
151 до 300 стаи – 1870 лв. 
301 до 500 стаи – 2750 лв. 
над 500 стаи – 5000 лв. 
 
2. Места за настаняване – 
пансиони, почивни станции, 
семейни хотели, 
самостоятелни стаи, вили, 
къщи, бунгала, къмпинги и 
туристически хижи: 
  
 до 20 стаи - 250 лв. 
 21 до 40 стаи – 500 лв. 
 40 до 60 стаи – 940 лв. 
 61 до 100 стаи – 2500 лв. 
 над 100 стаи – 5000 лв. 
за едно легло в самостоятелна  
стая  – 10 лв. 
 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 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или 
копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз 
Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, 
както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата 
квалификация на управителя на обекта, съгласно изискванията за определения вид и 
категория на туристическия обект 
Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността; 
Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия 
лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на 
наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта 
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
Оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект; 
Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно 
тарифата по Закона за туризма 
 
Правно основание – Закон за туризма - чл.133, ал.3, във връзка с §5 от ПЗР  
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 

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 
 
Необходими документи: 

Заявление по образец; 
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или 
копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз 
Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 

60 дни 150 лв. 



Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, 
както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата 
квалификация на управителя на обекта, съгласно изискванията за определения вид и 
категория на туристическия обект 
Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността; 
Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия 
лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на 
наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта 
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
Оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект; 
Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно 
тарифата по Закона за туризма 
 
Правно основание – Закон за туризма - чл.169 и във връзка с чл.168, ал.2 
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 

ОБА11-
10 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
Необходими документи: 

Заявление по образец; 
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или 
копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да 
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - 
членка на Европейския съюз 
Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, 
както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата 
квалификация на управителя на обекта, съгласно изискванията за определения вид и 
категория на туристическия обект 
Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността; 
Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия 
лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на 
наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта 
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
Оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект; 

60 дни 150 лв. 



Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно 
тарифата по Закона за туризма 
 
Правно основание – Закон за туризма - чл.169 и във връзка с чл.168, ал.2 
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 

ОБА11-
11 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН ОБЕКТ И ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ 
НЕГО 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; 
Копие от скицата /визата/ за проектиране, с която се определят местоположението но 
обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти; 
Становище на органите на Министерството на вътрешните работи; 
Съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението" 
 
Правно основание – Наредба за специално ползване на пътищата - чл.8, ал.2 и 3 
 
Изпълнител – Началник отдел „ТУЕ” 

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 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация 
 
Правно основание – Наредба за специално ползване на пътищата - чл.11 
 
Изпълнител – Началник отдел „ТУЕ” 
 

14 дни 50 лв. 

ОБА11-
13 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТ - ДУБЛИКАТ 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Декларация за обстоятелствата, при които е било унищожено или загубено 

60 дни 100 лв. 



първоначалното удостоверение; 
Документ за платена такса  
 
Правно основание – Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения - чл.19, ал.1  
 
Изпълнител – Служители от отдел „АОФСД” и отдел „ТУЕ” 
 

ОБА11-
14 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ 
ЛЕТНИЯ СЕЗОН 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
Удостоверение за  регистрация на юридическото лице;; 
Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта; 
Уверение от РЗИ - София област за вписване на обекта в регистъра на обектите с 
обществено значение 
Документ за специализиран подвижен реанимационен екип; 
Документи за правоспособност на спасителите; 
Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода; 
 
Правно основание – Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните 
площи, приета с ПМС №182/31.07.1996г. – чл.5 
 
Изпълнител – Началник отдел „ТУЕ” 
 
 
 

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 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
Декларация по образец, с която се заявява, че при необходимост от изместване на 

14 дни 150 лв. 



съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 
Удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК; 
Съгласуван от Община Годеч технически или работен проект за съответния вид 
специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на 
вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението"; 
Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда 
съоръжението;  
 
Правно основание – Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 
13.07.2001 г.)  - чл.18 
 
Изпълнител – Началник отдел „ТУЕ” 

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 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
Проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от звено 
"Пътна полиция" в съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните 
работи; 
Копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за 
устройство на територията; 
 
Правно основание – Наредба за специално ползване на пътищата  (обн., ДВ, бр. 62 от 
13.07.2001 г.) - чл.23 

Изпълнител – Началник отдел „ТУЕ” 

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 
 
Необходими документи:  
Заявление-декларация по образец; 
Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК или ЦЕЛКК; 
Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.; 
  
Правно основание – Закон за движението по пътищата - чл.99 а 
 
Изпълнител – Служители в отдел ”АОФСД”     

без такса 7 дни 

ОБА12-
6 

ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТ СТИКЕРИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 
ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ 
 
Необходими документи:  
Документи за самоличност  
  
Правно основание – Наредба №34/06.12.1999г. на Министерство на транспорта и 
съобщенията - чл.21, ал.1, т.16 
 
Изпълнител –  Служители от отдел „АОФСД” 

14 дни 30 лв.  

ОБА12-
7 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ 
НА АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец; 
Копие от разрешение за строеж влязло в сила (когато обслужва строителен обект); 
Договор за превоз на техника (когато има сключен такъв); 
Данни за товара (които са необходими за попълване на разрешението); 
Копие паспорт на превозното средство, с което ще бъде превозен товара; 
  
Правно основание – Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни 
средства - чл.14, ал.1 и ал.2, т.3 
 
Изпълнител – Служители в отдел ”АОФСД”   

7 дни 10 лв. 


