
РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих  

проведено на 27.07.2007г. 

ПРОТОКОЛ № 42 

  

        308. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация с цел актуализация на цените за извършваните от 
Общинската администрация технически и други услуги 

            308/1. Променя чл. 38 към раздел VІ-ти от глава ІІ-ра на Наредба № 11, както следва: 
                - т. 1 за издаване на скици за недвижим имот (УПИ) по 20,00 лв, а за всеки следващ 
имот в скицата по 5,00 лв.; 
                - т. 2 за издаване скица с указан начин на застрояване и допълнителни данни – 30,00 
лв.; 
                - т. 9 за нанасяне на настъпили промени в кадастрален план или специализирана 
кадастрална карта – 5,00 лв. на променена или нова точка; 

                - т. 10 за издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от 
РГО – 1,00 лв. за точка, а когато координатите се придружават от схема и/или копие от 
реперните карнети – 2 лв. за една точка 

            308/2. Създава нови точки на чл. 38 към раздел VІ-ти от глава ІІ-ра на Наредба № 11, 
както следва: 

                - т. 12 за издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на 
границите на поземлен имот – 30,00 лв.; 

                - т. 13 за предоставяне на списък с координати на подробните точки – 0,70 лв. на 
точка; 

                - т. 14 за предоставяне на копие от кадастрална карта (план) или на част от нея в 
графичен вид – 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10,00 лв. за едно копие; 

                - т. 15 за предоставяне на копие от специализирана карта (план) или на част от нея в 
графичен вид – 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10,00 лв. за едно копие; 

                - т. 16 за издаване скица от съхранените предходни планове: 

                    16. 1 за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 10,00 лв. 

                    16. 2 за поземлен имот и съседните му имоти – 15,00 лв. 

                - т. 17 за издаване скица за подробен устройствен план (ПУП) за част от квартали 
или цели квартали – 30,00 лв./бр. 

                - т. 18 за предоставяне на трасировъчни данни от трасировъчни карнети – 1,00 лв. за 
една точка, а когато те се придружават от схема и/или копие от реперните карнети – 2 лв. за 
една точка  



            308/3. Настоящото Решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областен 
управител на Област Разград в седем дневен  срок от приемането му. 

  

    Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 
пред РОС по реда на ЗАП при условията на §142 от АПК. 

  

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                                На ОбС – Исперих:        / П /    

                                                                                                          / Турхан Абтулов / 
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