
Себестойността на всички предоставяни от община Исперих услуги свързани с дейността на 

Обреден дом Исперих се формира от стойността на извършените за целта преки и непреки 

разходи, като преките разходи са разходи за възнаграждения на пряко ангажирания персонал, 

разходи за горива и  материали, външни услуги, и др. разходи, а  непреките разходи включват 

разходи за амортизация на активите, такси, застраховки, софтуер, база данни, техника и други 

непреки разходи.  Стойностите на тези услуги не са променяни от ......... год.  

Като се  има предвид  ръста в цените на  ел. енергия, газ , горива и всички материали , 

актуализацията на цената на предоставяните от община Исперих услуги  е крайно необходимо .  

 

1. Сключване на граждански брак в ритуална зала. 

Себестойността  на услугата = преки + непреки разходи =  90.84+11.09 = 101,93лв. 

Цена на услугата   -  100,00лв. 

 

2. Сключване на граждански брак без ритуал. 

Себестойността  на услугата  = преки + непреки разходи =  10,00+0.00 = 10.00лв. 

Цена на услугата   -  10.00лв. 

 

3. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб/прав  без  улеи  и  дъски.  

Себестойността  на услугата  = преки + непреки разходи =  66.76+14.00 = 80.76лв. 

Цена на услугата   -  80,00 лв. 

 

4. Изкопаване на гроб с багер в града 

Себестойността  на услугата  = преки + непреки разходи =  45.11+15.00 = 60.61лв. 

Транспортни разходи до и от  гробищния парк за 10км. *2,11лв.             = 21,10лв. 

Цена на услугата   -  80,00 лв. 

 

5. Изкопаване на гроб с багер в селата 

Себестойността  на услугата  = преки + непреки разходи =  45.11+15.00 = 60.61лв. 

Транспортни разходи до и от  населените места  за 1км. по 2,11лв.        

   Цена на услугата   -  60,00 лв. + 2,11лв. за всеки изминат км. 

 

6. Транспорт от дома на покойник до гробищен парк в чертите на гр. Исперих. 

Себестойността  на услугата  = преки + непреки разходи =  28,38+0.00 = 28,38лв. 

   Цена на услугата   - 28,00 лв. 

 

7. Транспорт  на покойник от и към други населени места. 

Себестойността  на услугата за 1 км. = преки + непреки разходи =  0,60+0.00 = 0,60лв. 

   Цена на услугата за 1 изминат км.  – 0,60 лв. 

 

 

 

 

 



Себестойността на услугата”Сключване на граждански брак”се формира от стойността 

на извършените за целта преки и непреки разходи, като преките разходи са разходи 

за възнаграждения на пряко ангажирания персонал, разходи за материали, външни 

услуги, активи и др. разходи, а  непреките разходи включват разходи за софтуер, база 

данни и техника , фиксирани разходи за външни услуги  и други непреки разходи. 

Стойността на тази услуга не е променяна от ......... год.,  и като се  има предвид ръста в 

цените на ел. енергия, газ , горива и всички материали , актуализацията на цената на 

услугите е крайно необходимо наложително  

 

Сключване на граждански брак в ритуална зала. 

Себестойността на услугата се формира от преки и непреки разходи :  

- преките разходи включват разходи за възнаграждения на пряко ангажирания 

персонал, разходи за материали, външни услуги, активи и др. разходи – 95,55лв. 

- непреките разходи включват фиксирани разходи за външни услуги,разходи за 

софтуер, база данни и техника, и други непреки разходи – 6,85лв. 

Себестойност на услугата – 95,55+6,85 = 102,40лв. 

Цена на услугата   -  100,00лв. 

 

 

 

 


