
  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Исперих  

(Приета с реш. №……. от ………...2022г. по прот. № …… на ОбС Исперих) 

 

 

            §1.  Отм. се чл.7, ал.4. Вместо нея се включване на нова услуга с наименование: 

„Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО 

(комплексно административно обслужване) в Приложение 1 към Наредбата. 

            §2. Чл. 36. (Изм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС 

Исперих) (1) Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала  - 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала  с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 50лв./ден;  

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         
 

            §3.   Създава се нов чл. 40а със следния текст: 

 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС 

Исперих) (1) Община Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) при административно обслужване с кадастрална информация и предоставяне 

на официален удостоверителен документ на хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по 

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява 

след заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на 
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съответната услуга, по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно 

разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена 

на услугите, определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно 

устройство и инфраструктура“ към наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен 

документ е съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и 

представлява разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен 

носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на 

обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се 

приемат заявления, подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на 

изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на територията на 

общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите 

с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез 

отдалечен достъп до административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

            §4.   В Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих  се правят 

следните изменения и допълнения: 

 

           ГРАО 

 

           Т. 26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 

обикновена услуга за 5 дни от 5,00 лева на 8,00 лева, бърза услуга 3 дни от 8,00 лева на 

15,00 лева, експресна услуга от 12,00 лева на 20,00 лева;    

Т. 34. Образуване на преписка за установяване на самоличност – експресна 

от 9,00 лева на 15,00 лева; 

Т.43. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи - експресна от безплатна на 10,00 лева; 



Т. 46. Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за 

КАО - обикновена услуга за 7 дни - 15,00 лева; 

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

 Т.1 Сключване на граждански брак в ритуална зала - обикновена услуга от 

50,00 лева на 100,00 лева; 

 Т. 3. Сключване на граждански брак без ритуал - обикновена услуга от 5,00 

лева на 10,00 лева; 

 Т.4. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб /прав без улеи за дъски/ - 

обикновена услуга от 43,00 лева на 80,00 лева; 

 Т. 5. Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките на гр. 

Исперих - обикновена услуга от 10,00 лева на 28,00 лева; 

 Т.6. Транспорт на покойник от и към други населени места - обикновена 

услуга от 0,45 лева на км. на 0,60 лева на км.; 

Т. 12. Нова Изкопаване на гроб с багер в града - обикновена услуга - 80,00 

лева; 

 Т. 13. Нова Изкопаване на гроб с багер в селата - обикновена услуга - 

60,00+2,11 лева на всеки изминат километър; 

  

            ТСУИ 

 

Т. 11. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

 

Т. 11.1 скица на поземлен имот в урбанизирана територия - обикновена услуга за 

7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.2 скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - обикновена услуга 

за 7 дни 1,50 лева, бърза услуга 3 дни от 3,00 лева; 

Т. 11.3 скица на сграда - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 

дни от 12,00 лева; 

Т. 11.4 схема на самостоятелен обект - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, 

бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.5. Удостоверение за характеристика на имот - обикновена услуга за 7 дни 

6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева. 

 

 

Инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 


