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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.02.2021 г., за 

предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на  Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Трявна.  

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 

деловодството на Община Трявна, ул. Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: 

tryavna@tryavna.bg  
 
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  

 
1. В Раздел  IV „Такси за технически услуги“, чл.31, Раздел V „Такси за административни 

услуги“,  чл.32, чл.33, чл.34 и в  Глава трета „Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от 

общината на физически и юридически лица“, чл.38, чл.40 и чл.42  се правят следните предложения 

за изменения: 

 

Било: 

Раздел  IV 

Такси за технически услуги 

 
Чл.28. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат 

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 

благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.29 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели 

на услугата, при подаване на искането. 

Чл.30 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл.31 /Изм. и доп. с Решение № 94 от 03.04.2020 г., изм. и доп. с Решение № 142 от 25.06.2020 г./ 

Размерът на таксите за технически услуги е както следва:  

 

№ Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса за 

обикновена  

у-га 

1 Издаване на скица от кадастрален и/или регулационен 

план за недвижим имот, формат А4 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

15,00 лв./бр. 

2 Издаване на скица от кадастрален и/или регулационен 

план за недвижим имот, формат А3 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

20,00 лв./бр. 

3 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми 

обекти 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв./бр. 

4 Издаване на виза за проектиране Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

5 Издаване на удостоверения за  търпимост по § 16, ал.1 

от ПР ЗУТ 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

6 Осъществяване на контрол по строителството при Присъствие 15,00 лв./бр. 
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откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа  

на място съгл. 

Чл.157, ал.5 

от ЗУТ 

7 Издаване на удостоверение за административен адрес на 

поземлен имот 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб.дни 

10,00 лв./бр. 

8 Издаване на удостоверение, че обособените дялове или 

части отговарят на одобрени за това инвестиционни 

проекти за извършване на доброволна делба 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

9 Проверка за установяване на съответствието на строежа 

с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е 

приложен по отношение на застрояването (Приложение 

№ 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството от 31.07.2007 г.) 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

30,00 лв./бр. 

10 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

 

20,00 лв./бр. 

11 Заверяване на преписи от документи и предоставяне на 

копия от планове и документацията към тях: 

 - формат А4     

            - формат А3   

            - формат А2 

            - формат А1 

            - формат А0 

   - цифров (графичен) вид  

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

 

 

3,00 лв./ стр. 

5,00 лв./ стр. 

7,00 лв./ стр. 

9,00 лв./стр. 

12,00 лв./стр. 

20,00 лв./ бр. 

12 Издаване на разрешение за строеж: 

- строежи от първа категория Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

200,00 лв./бр. 

- строежи от втора категория 180,00 лв./бр. 

- строежи от трета категория 140,00 лв./бр. 

- строежи от четвърта категория 100,00 лв./бр. 

- строежи от пета категория 60,00 лв./бр. 

- строежи от шеста категория                                                          20,00 лв./бр. 

13 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане 

на срока: 

- строежи от първа категория Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

100,00 лв./бр. 

- строежи от втора категория 90,00 лв./бр. 

- строежи от трета категория 70,00 лв./бр. 

- строежи от четвърта категория 50,00 лв./бр. 

- строежи от пета категория 30,00 лв./бр. 

- строежи от шеста категория                                                          10,00 лв./бр. 

14 Издаване на разрешение за строеж  без одобряване на 

инвестиционни проекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв./бр. 

15 Презаверяване на разрешение за строеж за обекти по 

чл.147, ал.1 от ЗУТ 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

16 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти по чл.141, ал.1 от ЗУТ - таксата се определя 

на база РЗП: 

1. строежи от първа категория Обикновена 

10 раб. дни 

Бърза - няма 

105+1,60 х РЗП 

2. строежи от втора категория 95+1,20 х РЗП 

3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП 
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4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП 

5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП  

6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП  

17 Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект, по който се издава разрешение за 

строеж, придружен с оценка на съответствие под формата на доклад по чл.142, ал.6, т.2 от 

ЗУТ – таксата се определя на база РЗП или линейни метри: 

1. строежи от първа категория Обикновена 

10 раб. дни 

Бърза - няма 

210+1,60 х РЗП /L/ 

2. строежи от втора категория 190+1,20 х РЗП /L/ 

3. строежи от трета категория 150+1,00 х РЗП /L/ 

4. строежи от четвърта категория 110+0,80 х РЗП /L/ 

5. строежи от пета категория 70+0,60 х РЗП /L/ 

6. строежи от шеста категория 30+0,40 х РЗП /L/ 

18 Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект, по който се издава разрешение за 

строеж, с оценка на съответствие извършена от ОЕСУТ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – таксата 

се определя на база РЗП или линейни метри: 

1. строежи от първа категория Обикновена 

21 раб. дни 

Бърза - няма 

525+1,60 х РЗП /L/ 

2. строежи от втора категория 475+1,20 х РЗП /L/ 

3. строежи от трета категория 375+1,00 х РЗП /L/ 

4. строежи от четвърта категория 275+0,80 х РЗП /L/ 

5. строежи от пета категория 175+0,60 х РЗП /L/ 

6. строежи от шеста категория 75+0,40 х РЗП /L/ 

19 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените 

инвестиционни проекти са изгубени по чл.145, ал.5 от ЗУТ- таксата се определя на база 

РЗП: 

1. строежи от първа категория Обикновена 

20 раб. дни 

Бърза - няма 

105+1,60 х РЗП 

2. строежи от втора категория 95+1,20 х РЗП 

3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП 

4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП 

5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП 

6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП 

20 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, 

заедно с оценка на съответствие под формата на доклад по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – таксата 

се определя на база РЗП или линейни метри: 

 

1. строежи от първа категория Обикновена 

10 раб. дни 

Бърза - няма 

105+1,60 х РЗП 

/L/ 

2. строежи от втора категория 85+1,20 х РЗП /L/ 

3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП /L/ 

4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП /L/ 

5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП /L/ 

6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП /L/ 

21 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, 

заедно с оценка на съответствие извършена от ОЕСУТ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – таксата 

се определя на база РЗП или линейни метри: 

 

1. строежи от първа категория Обикновена 

21 раб. дни 

Бърза - няма 

210+1,60 х РЗП /L/ 

2. строежи от втора категория 190+1,20 х РЗП /L/ 

3. строежи от трета категория 150+1,00 х РЗП /L/ 

4. строежи от четвърта категория 110+0,80 х РЗП /L/ 

5. строежи от пета категория 70+0,60 х РЗП /L/ 

6. строежи от шеста категория 30+0,40 х РЗП /L/ 

22 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение в 

експлоатация за видовете строежи от IV и V категория, както следва: 



Страница 4 от 44 
 

1. IV категория Обикновена 

5 раб. дни 

Бърза - няма 

 

1.1. частни пътища, улици от второстепенната улична 

мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; 

250,00 лв./бр. 

 

1.2. жилищни и смесени сгради със средно застрояване; 

сгради и съоръжения за обществено обслужване с 

разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с 

капацитет от 100 до 200 места за посетители; 

500,00 лв./бр. 

1.3. производствени сгради, инсталации, съоръжения, 

прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 

до 100 работни места и съоръженията към тях; 

500,00 лв./бр. 

1.4. паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; 250,00 лв./бр. 

1.5. недвижими културни ценности с категория "местно 

значение"; 

200,00 лв./бр. 

1.6. физическа инфраструктура за разполагане на 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 

изграждани в урбанизирани територии с високо и 

средно застрояване; 

500,00 лв./бр. 

1.7. реконструкция и основен ремонт на строежите от 

тази категория и вътрешни преустройства на сградите от 

първа до четвърта категория, с които не се засяга 

конструкцията им; 

500,00 лв./бр. 

2.  V категория Обикновена 

5 раб. дни 

Бърза - няма 

 

2.1. жилищни сгради с ниско застрояване и вилни сгради 

с разгъната  застроена площ до 300 кв.м, както и за 

основни ремонти,  реконструкции и преустройствата им 

100,00 лв./бр. 

2.2. жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, 

вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м 

или с капацитет до 100 места за посетители, както и при 

реконструкция и основен ремонт; 

250,00 лв./бр. 

2.3. производствени сгради, инсталации, съоръжения, 

прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 

работни места и съоръженията към тях; 

300,00 лв./бр. 

 

2.4. строежи от допълващото застрояване, извън тези по 

шеста категория; 

100,00 лв./бр. 

2.5. реконструкции, преустройства, основни ремонти и 

смяна предназначението на строежите от тази категория; 

150,00 лв./бр. 

 

2.6.  физическа инфраструктура за разполагане на 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 

изграждани в урбанизирани територии с ниско 

застрояване; 

100,00 лв./бр. 

2.7. културни ценности с категория "ансамблово 

значение" и "за сведение"; 

 

150,00 лв./бр. 

23 Издаване на разрешение за изработване на ПУП  Обикновена 

21 раб. дни 

Бърза - няма 

30,00 лв./бр. 

24 Допускане изработването на  проекти за изменение на 

ПУП 

Обикновена 

21 раб. дни 

Бърза  - няма 

30,00 лв./бр. 

25 Одобряване на ПУП   Обикновена 

110 раб. дни 

Бърза - няма 

50,00 лв./бр. 
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26 Издаване на заповед по чл.190 от ЗУТ за прокарване на 

временен път до урегулиран поземлен имот, който има 

лице по проектирани нови улици 

Обикновена 

30 раб. дни 

Бърза - няма 

50,00 лв./бр. 

27 Издаване на заповед за учредяване право на 

преминаване през чужди поземлени имоти, съгласно 

чл.192, ал.2 от ЗУТ  и чл.36 , ал.2 от ЗОСИ (Цената на 

правото на преминаване се определя съгласно 

оценителен протокол на комисия.) 

Обикновена 

30 раб. дни 

Бърза - няма 

30,00 лв./бр. 

28 Издаване на Заповед по чл.193 от ЗУТ за учредяване на 

право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през 

чужди имоти 

Обикновена 

30  раб. дни 

Бърза - няма 

50,00 лв./бр. 

29 Издаване на Заповед по чл.194 от ЗУТ за осигуряване на 

достъп в недвижими имоти 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

30,00 лв./бр. 

30 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв./бр. 

31 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за 

степен на завършеност на строежи по чл. 181, ал. 2 от 

ЗУТ 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

30,00 лв./бр. 

32 Издаване на предписание за насочване на строителните 

отпадъци по чл.19 Закона за управление на отпадъците 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

10,00 лв./бр. 

33 Одобряване на ПУСО и/или ПБЗ Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

34 Издаване на удостоверение за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

10,00 лв./бр. 

35 Издаване на удостоверение за нанасяне на 

новоизградени сгради в действащия кадастрален план по 

чл.54а, ал.3 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

10,00 лв./бр. 

36 Издаване на удостоверение и скица по чл.13а от 

ППЗСПЗЗ, относно имоти, подлежащи на 

възстановяване, находящи се в границите на 

урбанизирана територия 

 

Обикновена 

30 раб. дни 

Бърза - няма 

15,00 лв./бр. 

37 Издаване на разрешително за сеч и маркиране на стояща 

дървесина 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

3,00 лв./на 

дърво 

38 Издаване на електронен превозен билет, маркиране и 

кубиране на подлежаща на превоз дървесина: 

- за трупи за бичене 

- за дърва за огрев 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

 

 

5,00 лв./м
3
  

1,00 лв./м
3
 

39 Издаване на удостоверение, че имотът е в полигон Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 
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40 Попълване/поправка на кадастрален план Обикновена 

30 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

41 Издаване на разрешение за специално ползване на 

общинските пътища 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

15,00 лв./бр. 

42 Издаване на позволително за ползване на лечебни 

растения 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

43 Издаване на скица от КККР на поземлен имот  Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

43.1 /Нова – Решение № 142 от 25.06.2020 г./ Издаване на 

скица от КККР на поземлен имот в урбанизирана 

територия 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

  Бърза  

3 раб. дни 

 

 

 

 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

43.2 /Нова – Решение № 142 от 25.06.2020 г./ Издаване на 

скица от КККР на поземлен имот в неурбанизираната 

територия /земеделска земя/. 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

 

Общо 

5,00 лв./бр.,  

от които: 

1.50 лв. за 

общината и  

3,50 лв. за 

АГКК 

  Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

10,00 лв./бр.,  

от които: 

3.00 лв. за 

общината и  

7,00 лв. за 

АГКК 

44 /Изм. и доп. – Решение № 142 от 25.06.2020 г./ 

Издаване на скица от КККР на сграда  

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 
  Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 
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12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

45 /Изм. и доп.  – Решение № 142 от 25.06.2020 г./ 

Издаване на схема от КККР на самостоятелен обект  

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

  Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

46 /Изм. и доп. – Решение № 142 от 25.06.2020 г./ 

Издаване на удостоверение за наличие или за липса на 

данни в КККР 

/Удостоверение се издава за поземлени имоти в 

урбанизираната и неурбанизираната територии/ 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 
  Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

 

 

Раздел  V 

Такси за административни услуги 
Чл.32. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

 

№ Вид услуга Срок за 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване удостоверение за наследници без запис на 

титуляра в НБД „Население“ 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

8,00 лв./бр. 

2 Издаване удостоверение за наследници със запис на 

титуляра в НБД „Население“ 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

4,00 лв./бр. 

3 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 

различни имена 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

4 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 

гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

5 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат Обикновена  5,00 лв./бр. 
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7 раб. дни 

Бърза - няма 

6 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 

дубликат 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

7 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

8 Издаване на удостоверение за семейно положение Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

9 Издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а/ и деца 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

10 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 

връзки 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

11 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

12 Издаване на удостоверение за правно ограничение Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

13 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

населението 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

14 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 

подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

постоянен адрес 

 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

16 Издаване на удостоверение за промени на постоянен 

адрес регистриран след 2000 година 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

17 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 

подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на 

настоящ адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

19 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза – няма 
 

5,00 лв./бр. 

20 Издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

21 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак в 

Р България 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

22 Заверка на документи по гражданско състояние за 

чужбина  

Обикновена  

7 раб. дни 

7,00 лв./бр. 
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Бърза - няма 

23 Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни 

решения или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

24 Издаване на многоезични извлечения от актове за 

гражданско състояние 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

25 Отразяване на избор или промяна на режим на 

имуществените отношения между съпрузи 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

4,00 лв./бр. 

 

Чл. 33. За извършени услуги от Местни данъци и такси: 

 

№ Вид услуга Срок на 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък  

върху наследството 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

4,00 лв./бр. 

2 Издаване на заверени копия от подадена данъчна 

декларация по ЗМДТ 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

5,00 лв./бр. 

3 Издаване на удостоверение за данъчна оценка Обикновена  

5 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

8,00 лв./бр. 

4 Издаване на удостоверение за декларирани данни Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

4,00 лв./бр. 

5 Издаване на удостоверение за платени местни данъци и 

ТБО 

Обикновена  

7 раб. ден 

Бърза 

3 раб. дни 

5,00 лв./бр. 

6 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

Обикновена  

7 раб. ден 

Бърза 

3 раб. дни 

4,00 лв./бр. 

7 Издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства 

Веднага 

Бърза - няма 

1,00 лв./бр. 

 

Чл. 34. За извършени административно-технически услуги Общинска собственост: 

 

№ Вид услуга Срок на 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

съставен акт за общинска собственост 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

2 Издаване на удостоверение за отписване на имот от 

актовите книги за имотите – общинска собственост или за 

възстановен общински имот 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

3 Издаване на удостоверение за наличие или липса на Обикновена  10,00 лв./бр. 
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претенции за възстановяване на собствеността върху 

недвижими имоти 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

4 Картотекиране на граждани, нуждаещи се от общински 

жилища 

Обикновена  

60 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

5 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена 

проверка 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

6 Регистрация на ППС с животинска тяга Обикновена 

 7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

20,00 лв./бр. 

7 Издаване на разрешително за таксиметрова дейност за 1 

година, за едно превозно средство (вкл. холограмен стикер 

и 2 бр. светлоотразителни идентификационни стикера) 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

30,00 лв.бр. 

8 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров 

превоз на пътници (без стикери) 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

5,00 лв./бр. 

9 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия 

от документи относно общинска собственост 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза 

3 раб. дни 

5,00 лв./бр. 

10 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска 

земя от емлячен регистър 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 лв./бр. 

11 Издаване на заповед за изземване на имот по чл.34, ал.1 от 

ЗСПЗЗ 

Обикновена  

30 раб.дни 

Бърза - няма 

10,00 лв./бр. 

 

. 

. 

. 

. 

 

Глава трета 

Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица  

 
Чл. 38. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се 

определя цена с тази Наредба. 

. 

. 

. 

Чл. 40. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 

2. бърза; 

 (2) Сроковете за извършване на услугите са: 

1. обикновена  – в рамките на 7 /седем/ работни дни или в рамките на установения в 

настоящата наредба, закон или друг нормативен акт срок. 

2. бърза  – в рамките на 3 /три/  работни дни (когато е приложимо)  



Страница 11 от 44 
 

 (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите 

документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

(5) Бързата услуга, когато такава е възможна, се заплаща в двоен размер.  

. 

. 

. 

Чл. 42. Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях: 

 

№ Вид услуга Такса 

1 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 5,00 лв./длъжник 

2 
Издаване на заверени копия от договори, разрешителни, лицензи и/или 

други документи 
1,00 лв./на стр. 

3 

Копирни услуги: 

1. формат А4 черно бяло 0,10 лв./стр. 

2. формат А4 цветно 0,80 лв./стр. 

3. формат А3 черно бяло 0,20 лв./стр. 

4. формат А3 цветно 1,25 лв./стр. 

4 Ламиниране на формат А 4 2,00 лв./бр. 

5 
Предоставяне на обложка за удостоверения на актове по гражданско 

състояние      
1.00 лв./бр. 

6 

Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак в ритуалните 

зали на общината: 

1. в гр. Трявна 

2. в гр. Плачковци 

 

 

50,00 лв./бр. 

30,00 лв./бр. 

7 
Сключване на граждански брак в сградата на общинска администрация, 

без ползване на ритуалната зала 
10,00 лв./бр. 

8 

Сключване на брак извън сградата на общинска администрация / на територията на гр. 

Трявна: 

1. в обекти на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство (като 50% от сумата се превежда на музея) 
200,00 лв./бр. 

2. във всички останали случаи 100,00 лв./бр. 

9 Именуване на дете в ритуалните зали в гр. Трявна и гр. Плачковци 20,00 лв./бр. 

10 
Ползване на ритуалните зали в гр. Трявна и гр. Плачковци по други 

поводи 
15,00 лв./час 

11 
За извършване на траурно-обредна дейност и ползване на гробищни 

терени от траурни агенции  
300.00  лв./год. 

12 

Изкопаване, заравяне и подравняване на гроб: 

1. стар гроб 120,00 лв./бр. 

2. нов гроб 110,00 лв./бр. 

3. гробница 120,00 лв./бр. 

4. урнов гроб 30,00 лв./бр. 

13 Изкореняване на дърво или премахване на бетон от стар гроб 60,00 лв./бр. 

14 Преместване на кости от един гроб в друг 200,00 лв./бр. 

15 Надгробно слово 10,00 лв./бр. 

16 
Ползване на зала за траурни ритуали в сграда, находяща се в гробищен 

парк гр. Трявна 

20,00 лв./ опело 

или ритуал до 2 

часа 

17 Ползване на хладилна камера в сграда, находяща се в гробищен парк 20,00 лв./24 ч. 
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гр. Трявна за съхранение на покойник 

18 Провеждане на тъжен ритуал от длъжностно лице на Община Трявна 15,00 лв./бр. 

19 

Цена на документация за търгове и конкурси: 

1. за конкурс за възлагане на обществени превози на пътници по 

утвърдени транспортни схеми 
100,00 лв./бр. 

2. за отдаване под наем на обекти общинска собственост 100,00 лв./бр. 

3. за разпоредителни сделки по ЗОС 500,00 лв./бр. 

4. за търгове и конкурси по ЗПСК 1000,00 лв./бр. 

20 Заверка на пътен лист за изпълнение на случаен превоз на пътници 3,00 лв./бр. 

21 

Ползване на зала, собственост на Община Трявна: 

1. в сградата на общинска администрация  10,00 лв./час 

2. Многофункционална зала в Клуб за социални и културни 

дейности, находяща се в кв. „Светушка“,  гр. Трявна 
10,00 лв./час 

22 

Ползване на многофункционална зала „Дръзновение“ в НЧ „Пенчо Славейков 1871“: 

1. за мероприятия, организирани от общината  безплатно 

2. за семинари, симпозиуми и др. мероприятия с обучителен 

характер 
15,00 лв./час 

3. за концерти и спектакли, организирани от продуцентски къщи и 

професионални художествени състави с входна такса 
80,00 лв./час 

4. за партийни събрания и предизборни мероприятия 20,00 лв./час 

5. за репетиции на частни художествени формации 10,00 лв./час 

6. за ползване от НПО, регистрирани в обществена полза 10,00 лв./час 

7. за случаи, извън упоменатите по-горе 20,00 лв./час 

23 

Ползване на Калинчева къща (втори етаж) за културни, развлекателни и 

др. мероприятия  
(на човек) 

1. до 1 час без предварителна резервация 2,00 лв. 

2. до 6 часа с предварително ангажирана стая 10,00 лв. 

3. над 6 часа с предварително ангажирана стая 15,00 лв. 

4. до 6 часа с предварително ангажиране на целия етаж 50,00 лв. 

5. над 6 часа с предварително ангажиране на целия етаж 80,00 лв. 

24 

Ползване на общински плувни комплекси в гр. Трявна и гр. Плачковци: крайни цени 

1. билет за лица над 18г. 4,00 лв./на човек 

2. билет за деца от 7-18г. 2,00 лв./на човек 

3. билет за деца от 0-7г. безплатно 

4. шезлонг и чадър 3,00 лв./бр. 

5. абонаментни карти: 

5.1. за лица над 18г. до 10 дни 

 

35,00 лв./бр. 

5.2. за лица от 7-18г. до 10 дни 17,00лв./бр. 

5.3. за лица от 0-7г. до 10 дни безплатно 

5.4. за лица над 18г. до 15 дни 50,00 лв./бр. 

5.5. за лица от 7-18г. до 15 дни 27,00 лв./бр. 

5.6. за лица от 0-7г. до 15 дни безплатно 

5.7. за лица над 18г. до 30 дни 100,00 лв./бр. 

5.8. за лица 7-18г. до 30 дни 57,00 лв./бр. 

5.9. за лица от 0-7г. до 30 дни безплатно 

6. тонизиращо плуване от 08:00 – 09:00 часа и от 19:00-20:00 часа 50,00лв./месец 

25 

Ползване на прилежащия терен на автогарата на ул. „Васил Левски“, гр. Трявна: 

1. за спиране при осъществяване на обществен превоз на пътници 

по редовни автобусни линии (заплаща се ежемесечно до 5-то число на 
0,40 лв./курс 
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текущия месец от всеки превозвач по изпълняваните от него утвърдени 

маршрутни разписания) 

2. за ползване на паркомясто (заплаща се до 1-во число на текущия 

месец) 
20,00 лв./месец 

26 

Ползване на общински паркинг пред сградата на общинска администрация гр. Трявна: 

1. до 30 минути безплатно 

2. до 1 час от леки автомобили 1,00 лв./бр. 

3. до 1 час от товарни автомобили и автобуси 2,00 лв./бр. 

4. до 4 часа от леки автомобили 2,00 лв./бр. 

5. до 4 часа от товарни автомобили и автобуси 4,00 лв./бр. 

6. до 12 часа от леки автомобили 4,00 лв./бр. 

7. до 12 часа от товарни автомобили и автобуси 8,00 лв./бр. 

8. до 24 часа от леки автомобили 7,00 лв./бр. 

9. до 24 часа от товарни автомобили и автобуси 14,00 лв./бр. 

10. седмичен абонамент за леки автомобили 15,00 лв./бр. 

11. седмичен абонамент за товарни автомобили и автобуси 30,00 лв./бр. 

12. месечен абонамент за леки автомобили 30,00 лв./бр. 

13. месечен абонамент за товарни автомобили и автобуси 60,00 лв./бр. 

27 

Ползване на Спортен комплекс / стадион / гр. Трявна: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на бюджетна 

издръжка към Община Трявна - детски градини, училища за 

реализиране на задължителните учебни програми (без възстановителен 

център)  

2. За осъществяване на общественополезна дейност от граждани и 

спортните клубове от община Трявна, регистрирани по ЗЮЛНЦ (без 

възстановителен център) 

3.  За ползване от тревненски спортни клубове и организации, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и външни клубове и 

организации, които не развиват дейност на територията на Община 

Трявна, се заплащат цени, както следва: 

 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

 

 

 

 

3.1.Тренировъчен футболен терен: 

3.1.1 за тренировка до 2 часа 120,00 лв./бр. 

3.1.2 за контролна среща 150,00 лв./бр.  

3.2. Официален футболен терен: 

3.2.1. за тренировка до 2 часа 150,00 лв./бр. 

3.2.2. за тренировка до 2 часа при пусната осветителна система 200,00 лв./бр. 

3.2.3. за контролна среща 200,00 лв./бр. 

3.2.4. за контролна среща при пусната осветителна система 250,00 лв./бр.  

3.3. Лекоатлетическа писта 25,00 лв. / час 

3.4. Тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева, при 

тренировка или състезание до 2 часа 

 

60,00 лв. / бр. 

3.5. Спортна зала за борба и карате 25,00 лв. / час 

3.6. Сектори за тласкане на гюлле, дълъг скок и сектор за хвърляне 

на диск 
3,00 лв. / час 

3.7. Хандбално игрище със синтетична 

многофункционална настилка, при тренировка или 

състезание до 2 часа 

50,00 лв. / бр. 

3.8. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, при 

тренировка или състезание до 2 часа 
50,00 лв. / бр. 

3.9. Тенискорт, при тренировка или състезание до 2 часа 10,00лв./човек  
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3.10. Съблекалня – за една тренировка или състезание 50,00 лв. / бр. 

3.11. Ползване на стая в спортно общежитие 25,00 лв./бр. 

4. За ползване на възстановителен център: (на човек) 

      4.1.Сауна  10,00 лв./час 

4.2 .Тангенторна вана 5,00 лв./20 мин. 

      4.3.Фитнес уреди 1,00 лв./час 

 

5.За многоразово ползване: 
Отстъпка от 

цените по т.3: 

5.1. Пакет за 3 дни 10 % 

5.2. Пакет за 4, 5 и 6 дни 20% 

5.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

 

 

28 

Ползване на Спортен център за широко обществено ползване –  

кв. „Светушка“, гр. Трявна: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на 

бюджетна издръжка към Община Трявна - детски градини, училища за 

реализиране на задължителните учебни програми  

2. За ползване от граждани и спортните клубове от Община 

Трявна, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на 

общественополезна дейност  

3. За ползване от тревненски спортни клубове и организации, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и външни клубове и 

организации, които не развиват дейност на територията на община 

Трявна, се заплащат цени, както следва: 

 

 

 

 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

 

 

 

 

3.1. Комбинирана спортна площадка /за хандбал и футбол/ 

3.1.1. За тренировка или състезание до 2 часа 

3.1.2. За тренировка или състезание до 2 часа при 

пуснато районно осветление 

 

60,00 лв. / бр. 

 

70,00 лв./бр. 

3.2. Спортна площадка за волейбол 

3.2.1. За тренировка или състезание до 2 часа 

3.2.2. За тренировка или състезание до 2 часа при 

пуснато районно осветление 

 

50,00 лв. /бр. 

 

60,00 лв./бр. 

3.3. Съблекалня – за тренировка или състезание 50,00 лв. / бр. 

 

 

4. За многоразово ползване: 

 

Отстъпка от 

цените по т.3: 

4.1. Пакет за 3 дни 10 % 

4.2. Пакет за 4, 5 и 6 дни 20% 

4.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

29 

Ползване на Спортен комплекс гр. Плачковци: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на бюджетна 

издръжка към Община Трявна - детски градини, училища за 

реализиране на задължителните учебни програми  

2. За осъществяване на общественополезна дейност от граждани и 

спортните клубове от община Трявна, регистрирани по ЗЮЛНЦ  

3. За ползване от тревненски спортни клубове и организации, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и външни клубове и 

организации, които не развиват дейност на територията на Община 

Трявна, се заплащат цени, както следва: 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

 

 

 

 

3.1. Футболно игрище  
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3.1.1. за тренировка до 2 часа 120,00 лв./бр. 

3.1.2. за тренировка до 2 часа при пуснато районно 

осветление 

130,00 лв./бр. 

3.1.3. за футболна среща 150,00 лв./бр. 

3.1.4. за футболна среща при пуснато районно 

осветление 

160,00 лв./бр. 

3.2. Комбинирана спортна площадка за волейбол и баскетбол 

3.1.3 За тренировка или състезание до 2 часа 60,00 лв. / бр. 

3.1.4 За тренировка или състезание до 2 часа при 

пуснато районно осветление 

70,00 лв./бр. 

3.3 Съблекалня - за тренировка или състезание 50,00 лв. / бр. 

3.4. Тенискорт (на човек) 

3.4.1. За тренировка или състезание до 2 часа 10,00 лв.  

3.4.2. За тренировка или състезание до 2 часа при 

пуснато районно осветление 

20,00 лв. 

4. За многоразово ползване: 
Отстъпка от 

цените по т.3: 

4.1. Пакет за 3 дни 10 % 

4.2. Пакет за 4, 5 и 6 дни 20% 

4.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

30 
Туристическа обиколка с електромобил по маршрут, определен със 

заповед на Кмета на община Трявна 

 

2,00 лв./човек 

31 
Излъчване на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“ по заявка на 

физически и/или юридически лица 

 

200,00 лв./бр. 

32 

Входни такси на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство -  Трявна (постъпват в СМРЗИ): 

крайни цени 

 

1. Входна такса за посещение на един музеен обект: 

- учащи (ученици и студенти) 1,00 лв./човек 

- възрастни 3,00 лв./човек 

- пенсионери 2,00 лв./човек 

2. Входна такса за посещение на три музейни обекта по избор в рамките на три 

последователни дни: 

- учащи (ученици и студенти) 2,50 лв./човек 

- възрастни 7,00 лв./човек 

- пенсионери 5,00 лв./човек 

3. Входна такса за посещение на шест музейни обекта по избор в рамките на три 

последователни дни: 

- учащи (ученици и студенти) 5,00 лв./човек 

- възрастни 15,00 лв./човек 

- пенсионери 10,00 лв./човек 

4. Екскурзоводни беседи: 

4.1. Беседа в един музеен обект: 

- на български език 7,00 лв./бр. 

- на чужд език 15,00 лв./бр. 

4.2. Обзорна беседа за града 

- на български език 40,00 лв./бр. 

- на чужд език 50,00 лв./бр. 

4.3. Урок на «Рада Госпожина» 

- на български език 30,00 лв./бр. 

33 
Цени на услуги, предлагани от Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство -  

Трявна: 
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I. От физически лица 

1. Ползване на документален и снимков материал от фонда на Специализирания музей за 

резбарско и зографско изкуство – Трявна се заплаща както следва: 

1.1. консултации за научни трудове и публикации – 

библиографска справка и ползване на снимков материал от фонда на 

музея           

10,00 лв./бр. 

1.2. Ползване на книги от музейната библиотека: 

1.2.1. годишна цена           5,00 лв./год. 

1.2.2. еднократна цена 1,00 лв./бр. 

1.2.3. получаване на копия на документи от музейния фонд: 

- за първа страница 5,00 лв./стр. 

- за всяка следваща страница 1,00 лв./стр. 

1.2.4. сканиране на снимки от музейния фонд и запис на 

електронен носител 
1,00 лв./снимка 

1.2.5. ползване на ценни оригинални документи (за информация), без да се 

правят ксерокопия: 

- годишна цена 10,00 лв./год. 

- еднократна цена 5,00 лв./бр. 

1.2.6. изготвяне на писмена справка по различни въпроси,  

свързани с историята и културното наследство на гр. Трявна 
10,00 лв./стр. 

 

II. От юридически лица  

 

 

Цените по т.I, 

увеличена с 50% 

III. Други цени на услуги (за физически и юридически лица): 

1. Ползване на покрита тераса в постройка тип „беседка” в двора 

на  Музей „Тревненска иконописна школа” като място за провеждане 

на културни събития 

1,00 лв./човек на 

час 

 

2. Цени на атракции: 

 

(на човек) 

2.1. Рисуване на бръшлянов лист в Даскаловата къща 

- учащи 1,00 лв./час 

- възрастни 2,00 лв./час 

2.2. Апликиране на ретро облекло в Райковата къща 2,00 лв./час 

2.3. Рисуване на ретро облекло в Райковата къща 1,00 лв./час 

2.4. Тъкане на станче в Райковата къща 1,00 лв./час 

2.5. Изработване на цяла чергичка 5,00 лв./час 

3. Демонстрация на дърворезба – за 1 час (по предварителна заявка 

поне 1 час по-рано. Предлага се само в работни дни) 

10,00 лв. на 

група до 10 

човека или 

1,00 лв./човек за 

група над 10 

човека 

4. Обучение по дърворезба (на човек), в това число: 

 

4.1. обучение по дърворезба и резбоване на лъжица 

 

10,00лв./час 

4.2. обучение по дърворезба и изработване на талерка за 8 часа 30,00 лв./бр. 

4.3. обучение по дърворезба и изработване на кутия за 16 часа 50,00 лв./бр. 
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(два работни дни) 

4.4. подреждане на пъзел в Даскаловата и Ангел-Кънчевата 

къща: 
(за 1 час) 

- за възрастни 2,00 лв. 

- за учащи 1,00 лв./бр. 

4.5. апликиране на знаменце в Ангел-Кънчевата къща  2,00 лв./час 

 

5. Тържествено раздаване на свидетелства в стаята от взаимното 

училище в рамките на 30 минути 

10,00 лв. / група 

 

6. Празнична или сватбена фотосесия в музеен обект по избор (в 

рамките на 1 час) 

50,00 лв. 

34 Разрешение за ползване на съоръжението за вода от езерото 0,30 лв./куб.м 

35 
Услуги с автостълба - Специален автомобил „Мерцедес“, рег.№ЕВ 0271 

АК 

 

30,00 лв./час 

36 
Услуги за извозване с товарен автомобил „Мерцедес“, рег.№ЕВ 8483 

АМ 
1,70 лв./ км 

37 Услуги с храсторез  10,00 лв./час 

38 Косене с тревокосачка 10,00 лв./час 

39 Косене с моторна коса 10,00 лв./час 

40 Услуги с автобагер „Катерпилар“, рег.№ЕВ 1270 ЕА 

50,00лв./час 

400,00лв. на 

машиносмяна 

41 

Услуги с автомобили, собственост на Община Трявна: 

1. Форд „Галакси“, рег.№ЕВ 9622 ВВ 1,20 лв./ км 

2. Форд „Рейнджър“, рег№8778 АК 1,20 лв./ км 

3. Форд „Транзит“, рег.№ ЕВ 9228 АМ 1,20 лв./ км 

4. Тойота „Хайес“, рег.№ ЕВ 3400 АН 1,20 лв./км 

5. „Шкода“ (метачка), рег.№ ЕВ 3248  50,00 лв./ час 

6. „Зил“ (водоноска), рег.№ЕВ 3179 50,00 лв./ час 

42 

Ползване на движими вещи, собственост на Община Трявна: 

1. Мултимедиен проектор 70,00 лв./ден 

2. Диапроектор 30,00 лв./ден 

3. Прожекционен екран 20,00 лв./ден 

4. лаптоп 50,00 лв./ден 

43 Ползване на Модулна сцена   200,00 лв./ден 

 

Става: 
 

Раздел  IV 

Такси за технически услуги 
. 

. 

. 

Чл.31 /Изм. и доп. с Решение № 94 от 03.04.2020 г., изм. и доп. с Решение № 142 от 25.06.2020 г./ 

Размерът на таксите за технически услуги е както следва:  

 
№  

 

Вид услуга 

 

Срок 

за изпълнение 

 

Такса 
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1 Издаване на скица за недвижим имот, формат А4 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

20,00 

 

Бърза  

3 раб. дни 

40,00 

2 Издаване на скица за недвижим имот, формат А3 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

30,00 

 

Бърза  

3 раб. дни 

60,00 

3 Издаване на разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти 

Обикновена 

14 раб. дни 

Бърза - няма 

40,00 

 

4 Издаване на виза за проучване и проектиране 

върху скица от регулационен план и/или КККР 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

5 Издаване на удостоверение за търпим строеж по 

§ 16 от ПР на ЗУТ 

 

*изграден до 07.04.1987г. 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

 

50,00 

 

5.2 Издаване на удостоверение за търпим строеж 

изграден до 31.03.2001г. на основание §127, ал.1 

и ал.3 от ПР на ЗУТ 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

 

50,00 

 

5.3 Издаване на удостоверение за заварен строеж 

изграден на основание §21 от ЗР на ЗУТ 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

 

50,00 

6 Осъществяване на контрол по строителството 

при откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на 

строежа и посещение на място от представител 

на общинска администрация. 

* Закон за устройство на територията - чл. 

157, ал. 2; чл. 158, ал. 1 

 

 

* Услугата се 

заявява 

минимум 7 дни 

преди датата 

на съставяне на 

протокола 

 

30,00 

7 Издаване на удостоверение за административен 

адрес на поземлен имот 

* Закон за кадастъра - чл.27, ал.1, т.1 и §1 от 

ДР на ЗК 

Обикновена 

7 раб. дни 

20,00 

 

Бърза 

3 раб.дни 

40,00 

8 Издаване на удостоверение, че обособените 

дялове или части отговарят на одобрени за това 

инвестиционни проекти за извършване на 

доброволна делба 

* Закон за устройство на територията - чл.202 

Обикновена 

14 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

9 Проверка за установяване на съответствието на 

строежа с издадените строителни книжа и за 

това, че ПУП е приложен по отношение на 

застрояването (Приложение № 3 от Наредба № 3 

за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството от 31.07.2007 г.) 

* Закон за устройство на територията - чл.159, 

ал.3 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

50,00 

 

 

Бърза  

3 раб. дни 

100,00 
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10 Издаване на удостоверение за факти и 

обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

 

50,00 

11 Заверяване на преписи от документи и 

предоставяне на копия от планове и 

документацията към тях: 

 - формат А4     

            - формат А3   

            - формат А2 

            - формат А1 

            - формат А0 

   - цифров (графичен) вид  

*Таксите са за черно-бели копия. 

При заявено желание за цветни копия таксата е 

в двоен размер 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 лв./ стр. 

5,00 лв./ стр. 

7,00 лв./ стр. 

9,00 лв./стр. 

12,00 

лв./стр. 

20,00 лв./ бр. 

 

 

Заверяване на преписи от документи и 

предоставяне на копия от планове и 

документацията към тях: 

 - формат А4     

            - формат А3   

            - формат А2 

            - формат А1 

            - формат А0 

   - цифров (графичен) вид  

*Таксите са за черно-бели копия. 

При заявено желание за цветни копия таксата е 

в двоен размер 

Бърза  

3 раб. дни 

 

 

 

6,00 лв./ стр. 

10,00 лв./ стр. 

14,00 лв./ стр. 

18,00 лв./стр. 

24,00 лв./стр. 

40,00 лв./ бр. 

 

12 Издаване на разрешение за строеж:   

*Срокът за издаване започва да тече при наличие на одобрени проекти 

- строежи от първа категория 7 дни 

 

 

200,00 

- строежи от втора категория 180,00 

- строежи от трета категория 140,00 

- строежи от четвърта категория 100,00 

- строежи от пета категория 60,00 

- строежи от шеста категория                                                          20,00 

12.1 Издаване на разрешение за строеж по одобрен Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива на основание чл.150 от ЗУТ 

* на основание чл. 150, ал.4 от ЗУТ таксата се събира с 30 на сто увеличение 

поотделно за одобряване частите на проекта и издаване на разрешение за 

строеж - таксите по точки 12 и 17 

13 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради 

изтичане на срока: 

*на основание чл.153, ал.4 и ал.5 от ЗУТ 

 

- строежи от първа категория 14 дни 

 

 

100,00 

- строежи от втора категория 90,00 

- строежи от трета категория 70,00 

- строежи от четвърта категория 50,00 

- строежи от пета категория 30,00 

- строежи от шеста категория                                                          10,00 

14 Издаване на разрешение за строеж  без 

одобряване на инвестиционни проекти по чл.147, 

14 дни 

 

60,00 
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ал.1 от ЗУТ 

 

15 Презаверяване на разрешение за строеж за 

обекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ 

 

14 дни 20,00 

16 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти по чл.141, ал.1 от ЗУТ - таксата се 

определя на база РЗП: 

7. строежи от първа категория 14 дни 105+1,60 х 

РЗП 

8. строежи от втора категория 95+1,20 х 

РЗП 

9. строежи от трета категория 75+1,00 х 

РЗП 

10. строежи от четвърта категория 55+0,80 х 

РЗП 

11. строежи от пета категория 35+0,60 х 

РЗП  

12. строежи от шеста категория 15+0,40 х 

РЗП  

17 Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект, по който се издава 

разрешение за строеж, придружен с Комплексен доклад за оценка на 

съответствието по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – таксата се определя на база РЗП или 

линейни метри: 

7. строежи от първа категория 14  дни 

 

210+1,60 х РЗП 

/L/ 

8. строежи от втора категория 190+1,20 х РЗП 

/L/ 

9. строежи от трета категория 150+1,00 х РЗП 

/L/ 

10. строежи от четвърта категория 110+0,80 х РЗП 

/L/ 

11. строежи от пета категория 70+0,60 х РЗП 

/L/ 

12. строежи от шеста категория 30+0,40 х РЗП 

/L/ 

18 Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект, по който се издава 

разрешение за строеж, с оценка на съответствие извършена от ОЕСУТ по чл.142, 

ал.6, т.1 от ЗУТ – таксата се определя на база РЗП или линейни метри: 

7. строежи от първа категория 60 дни 525+1,60 х РЗП 

/L/ 

8. строежи от втора категория 475+1,20 х РЗП 

/L/ 

9. строежи от трета категория 375+1,00 х РЗП 

/L/ 

10. строежи от четвърта категория 275+0,80 х РЗП 

/L/ 

11. строежи от пета категория 175+0,60 х РЗП 

/L/ 

12. строежи от шеста категория 75+0,40 х РЗП /L/ 

19 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато 

одобрените инвестиционни проекти са изгубени по чл.145, ал.5 от ЗУТ- таксата се 

определя на база РЗП: 

7. строежи от първа категория 14 дни 105+1,60 х 

РЗП 

8. строежи от втора категория 95+1,20 х 
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РЗП 

9. строежи от трета категория 75+1,00 х 

РЗП 

10. строежи от четвърта категория 55+0,80 х 

РЗП 

11. строежи от пета категория 35+0,60 х 

РЗП 

12. строежи от шеста категория 15+0,40 х 

РЗП 

20 Допускане на изменение със Заповед за допълване на издадено разрешение за 

строеж  в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, придружен 

с Комплексен доклад за оценка на съответствието по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ – 

таксата се определя на база РЗП или линейни метри: 

 

7. строежи от първа категория 14  дни 

 

105+1,60 х 

РЗП /L/ 

8. строежи от втора категория 85+1,20 х 

РЗП /L/ 

9. строежи от трета категория 75+1,00 х 

РЗП /L/ 

10. строежи от четвърта категория 55+0,80 х 

РЗП /L/ 

11. строежи от пета категория 35+0,60 х 

РЗП /L/ 

12. строежи от шеста категория 15+0,40 х 

РЗП /L/ 

21 

 

 

 

Допускане на изменение със Заповед за допълване на издадено разрешение за 

строеж в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, заедно с 

оценка на съответствие извършена от ОЕСУТ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ – таксата 

се определя на база РЗП или линейни метри: 

 

7. строежи от първа категория 

 

 

60 дни 

 

210+1,60х РЗП /L/ 

8. строежи от втора категория 

 

190+1,20х РЗП /L/ 

9. строежи от трета категория 

 

150+1,00х РЗП /L/ 

10. строежи от четвърта категория 

 

110+0,80х РЗП /L/ 

11. строежи от пета категория 

 

70+0,60 х РЗП /L/ 

12. строежи от шеста категория 

 

30+0,40 х РЗП /L/ 

22 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория. 

*на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ 

1. IV категория  

7 дни 

 

 

1.1. частни пътища, улици от второстепенната 

улична мрежа V и VI клас и съоръженията към 

тях; 

250,00 лв. 

 

1.2. жилищни и смесени сгради със средно 

застрояване; сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с разгъната застроена площ от 1000 

до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места 

500,00 лв. 
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за посетители; 

1.3. производствени сгради, инсталации, 

съоръжения, прилежаща инфраструктура и други 

с капацитет от 50 до 100 работни места и 

съоръженията към тях; 

500,00 лв. 

1.4. паркове, градини и озеленени площи до 1 

хектар; 

250,00 лв. 

1.5. недвижими културни ценности с категория 

"местно значение"; 

200,00 лв. 

1.6. физическа инфраструктура за разполагане на 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 

изграждани в урбанизирани територии с високо 

и средно застрояване; 

500,00 лв. 

1.7. реконструкция и основен ремонт на 

строежите от тази категория и вътрешни 

преустройства на сградите от първа до четвърта 

категория, с които не се засяга конструкцията 

им; 

500,00 лв. 

2.  V категория  

7 дни 

 

 

2.1. жилищни сгради с ниско застрояване и 

вилни сгради с разгъната  застроена площ до 300 

кв.м, както и за основни ремонти,  

реконструкции и преустройствата им 

100,00 лв. 

2.2. жилищни и смесени сгради, с ниско 

застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения 

за обществено обслужване с разгъната застроена 

площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места 

за посетители, както и при реконструкция и 

основен ремонт; 

250,00 лв. 

2.3. производствени сгради, инсталации, 

съоръжения, прилежаща инфраструктура и други 

с капацитет до 50 работни места и съоръженията 

към тях; 

300,00 лв. 

 

2.4. строежи от допълващото застрояване, извън 

тези по шеста категория; 

100,00 лв. 

2.5. реконструкции, преустройства, основни 

ремонти и смяна предназначението на строежите 

от тази категория; 

150,00 лв. 

 

2.6.  физическа инфраструктура за разполагане 

на електронни съобщителни мрежи и 

съоръжения, изграждани в урбанизирани 

територии с ниско застрояване; 

100,00 лв. 

2.7. културни ценности с категория "ансамблово 

значение" и "за сведение"; 

150,00 лв. 

23 Издаване на разрешение за изработване на ПУП 

  

*На основание чл.124 от ЗУТ - с решение на 

Общински съвет 

Срокът тече от датата на постъпване на 

искане, придружено от необходимите 

документи до датата на постъпване на 

предложението до Общински съвет. 

14 дни 60,00 

24 Допускане изработването на проекти за 14 дни 50,00 
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изменение на ПУП 

 

*На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ – със заповед 

на кмета на общината 

25 Одобряване на ПУП  

 *На основание чл.129 от ЗУТ 

 

-Разглеждане на преписки ПУП на Експертен 

съвет по устройство на територията 

 

 

 

 

60 дни 

 

 

 

 

 

100,00 

-Одобряване на ПУП със заповед на кмета на 

общината на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 

 

14 дни 50,00 

-За обнародване на преписката – проект за ПУП 

в Държавен вестник по реда на чл.129, ал.1 от 

ЗУТ 

*Услугата се изпълнява в посочения срок от 

дата на приключване на преписката. Срокът 

спира да тече от датата на изпращане на 

преписката в редакцията на Държавен вестник. 

7 дни 120,00 

-Съобщаване на заповеди за одобряване на ПУП, 

ЧИ ПУП, парцеларен план по реда на чл. 128, ал. 

1 от ЗУТ на определено място в сградата на 

Общината, публикуване в интернет страница на 

Общината и/или един местен вестник. 

30 дни 70,00 

26 Издаване на заповед по чл.190 от ЗУТ за 

прокарване на временен път до урегулиран 

поземлен имот, който има лице по проектирани 

нови улици 

30 дни 

 

 

50,00 

27 Издаване на заповед за учредяване право на 

преминаване през чужди поземлени имоти, 

съгласно чл.192, ал.2 от ЗУТ  и чл.36 , ал.2 от 

ЗОСИ. 

 

*Цената на правото на преминаване се определя 

съгласно оценителен протокол на комисия по 

реда чл.210 от ЗУТ. 

*Цената се заплаща преди издаване на 

заповедта по чл.192, ал.2 

 

30 дни 

 

 

 

50,00 

28 Издаване на Заповед по чл.193 от ЗУТ за 

учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през чужди имоти. 

 

*Цената на правото на преминаване се определя 

съгласно изготвена оценка от лицензиран 

оценител. В случаите по чл. 193, ал.3 и 4 цената 

се определя по реда на чл.210 от ЗУТ. Цената се 

заплаща преди издаване на заповедите по  чл. 

193, ал.3 и 4. 

 

30 дни 

 

 

 

50,00 

29 Издаване на Заповед по чл.194 от ЗУТ за 

осигуряване на достъп в недвижими имоти 

30 дни 

 

50,00 
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30 Издаване на разрешение за поставяне на 

рекламно-информационни елементи 

 

14 дни 

 

40,00 

31 Издаване на констативен протокол и 

удостоверение за степен на завършеност на 

строежи по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ 

 

Обикновена 

7 работни дни 

 

40,00 

 

 

Бърза 

3 работни  дни 

80,00 

32 Издаване на предписание за насочване на 

строителните отпадъци по чл.19 Закона за 

управление на отпадъците 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

20,00 

 

 

Бърза 

3 раб. дни 

40,00 

33 Одобряване на ПУСО и/или ПБЗ 

 

*Таксата е за всеки план по отделно 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

34 Издаване на удостоверение за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

30,00 

 

 

Бърза  

3 раб. дни 

60,00 

35 

 

Приемане на технически паспорт на 

сграда/строеж, вписване в регистър и издаване на 

вх. № на приносителя 

 

*На основание чл.176“а“ от ЗУТ и Наредба № 5 

от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

36 Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от 

ППЗСПЗЗ, относно имоти, подлежащи на 

възстановяване, находящи се в границите на 

урбанизирана територия 

 

* Правилник за прилагането на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските 

земи - чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 

13, ал. 7 

Обикновена 

7 раб.дни 

 

Бърза - няма 

40,00 

37 Издаване на разрешително за сеч и маркиране на 

стояща дървесина 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

10,00 

лв./на дърво 

38 Издаване на електронен превозен билет, 

маркиране и кубиране на подлежаща на превоз 

дървесина: 

- за трупи за бичене 

- за дърва за огрев 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

10,00 лв./м
3
 

5,00 лв./м
3
 

39 Издаване на удостоверение, че имотът е в 

полигон 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв./бр. 
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40 Издаване на разрешение за специално ползване 

на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен 

обект и пътни връзки към него 

 

*Наредба за специално ползване на пътищата 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

41 Издаване на разрешение за специално ползване 

на пътя чрез експлоатация на търговски 

крайпътен обект и пътни връзки към него 

 

*Наредба за специално ползване на пътищата 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

30,00 

42 Издаване на позволително за ползване на 

лечебни растения 

 

* Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2 

*Съгласно Тарифа за таксите, които се 

заплащат за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни обекти - общинска 

собственост във връзка с чл.24, ал.2 от Закон за 

лечебните растения 

*Таксата се изчислява на килограм в сурово 

състояние 

Обикновена 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

Съгласно 

Тарифа 

43 Издаване на скица от КККР на поземлен имот  Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

43.1 Издаване на скица от КККР на поземлен имот в 

урбанизирана територия 

 

 

 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

 

 

 

 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

43.2 Издаване на скица от КККР на поземлен имот в 

неурбанизираната територия /земеделска земя/. 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

5,00 лв./бр.,  

от които: 
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1.50 лв. за 

общината и  

3,50 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

10,00 лв./бр.,  

от които: 

3.00 лв. за 

общината и  

7,00 лв. за 

АГКК 

44 Издаване на скица от КККР на сграда  Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

45 Издаване на схема от КККР на самостоятелен 

обект  

Обикновена 

7 раб. дни 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 

46 Издаване на удостоверение за наличие или за 

липса на данни в КККР 

/Удостоверение се издава за поземлени имоти в 

урбанизираната и неурбанизираната територии/ 

Обикновена 

7 раб. дни 

 

 

Общо 

20,00 лв./бр.,  

от които: 

6,00 лв. за 

общината и 

14,00 лв. за 

АГКК 

Бърза  

3 раб. дни 

Общо 

40,00 лв./бр.,  

от които: 

12,00 лв. за 

общината и 

28,00 лв. за 

АГКК 
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Раздел  V 

Такси за административни услуги 

 
Чл.32. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

 

№ Вид услуга  Срок за 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване удостоверение за наследници Обикновена  

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

До 

2 страници 

на 

документа: 

5,00 лв. 

 

Всяка 

следваща 

страница се 

заплаща по 

2,00 лв. на 

страница 

 

2 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 

различни имена 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

3 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 

гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

4 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

5 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 

– дубликат 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи 

път 

*Съгласно чл.54, ал.1 или ал.3  от ЗГР 

48 часа от 

настъпване на 

смъртта 

Без такса 

7 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори 

и следващ път 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

8 Издаване на удостоверение за семейно положение Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

9 Издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а/ и деца 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

10 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 

връзки 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

11 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

12 Издаване на удостоверение за правно ограничение Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 
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13 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

населението 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

14 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 

подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

постоянен адрес 

 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

16 Издаване на удостоверение за промени на постоянен 

адрес регистриран след 2000 година 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

17 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 

подаване на адресна карта за заявяване или за промяна 

на настоящ адрес 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

19 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза – няма 

5,00 

20 Издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

21 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак 

в Р България 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

22 Заверка на документи по гражданско състояние за 

чужбина  

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

10,00 

23 Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни 

решения или друг акт на чуждестранен съд или друг 

орган 

 

14 раб. дни 

 

10,00 

24 Издаване на многоезични извлечения от актове за 

гражданско състояние 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

25 Отразяване на избор или промяна на режим на 

имуществените отношения между съпрузи 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

26 

 

Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или 

страница от семеен регистър на населението 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

5,00 

27 Възстановяване или промяна на име по чл.19а от ЗГР Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

Без такса 

28 Припознаване на дете 

 

*След изтичане на срок от 3 месеца за обжалване. 

За съставяне на дубликат от Акт за раждане с 

имената на бащата се заплаща таксата по т.4 от 

настоящата таблица 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

Без такса 

29 Издаване на удостоверение за настойничество и 30 дни Без такса 
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попечителство 

*Срокът е съгласно Семейния кодекс 

30 Съставяне на Актове за гражданско състояние на 

български граждани, които имат актове, съставени в 

чужбина 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

Без такса 

31 Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българско гражданство 

*Дължат се такси по Тарифа в полза  на 

Министерство на правосъдието 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

Без такса 

 

Чл. 33. За извършени услуги от Местни данъци и такси: 

 

№ Вид  услуга Срок на 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък  

върху наследството 

Обикновена  

7 раб. дни 

10,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

20,00 лв. 

2 Издаване на заверени копия от подадена данъчна 

декларация по ЗМДТ 

Обикновена  

7 раб. дни 

15,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

30,00 лв. 

3 Издаване на удостоверение за данъчна оценка 

 

*Срокът на услугата е определен в чл.3, ал.1 от 

Приложение №2 в ЗМДТ. 

5 дни 20,00 лв. 

 

Бърза 

няма 

 

4 Издаване на удостоверение за декларирани данни Обикновена  

7 раб. дни 

10,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

20,00 лв. 

5 Издаване на удостоверение за платени местни данъци и 

ТБО 

Обикновена  

7 раб. дни 

10,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

20,00 лв. 

6 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

 

* Срокът на услугата е определен в чл.87, ал.6 от ДОПК 

7 дни 20,00 лв. 

 

Бърза 

няма 

 

7 Издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства 

Услугата се 

изпълнява при 

заявяването ú 

5,00 лв. 

 

Чл. 34. За извършени административно-технически услуги Общинска собственост: 

 

№ Вид  услуга Срок  на 

изпълнение 

Такса 

1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

съставен акт за общинска собственост 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв. 

2 Издаване на удостоверение за отписване на имот от 

актовите книги за имотите – общинска собственост или 

за възстановен общински имот 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

20,00 лв. 

3 Издаване на удостоверение за наличие или липса на Обикновена  20,00 лв. 



Страница 30 от 44 
 

претенции за възстановяване на собствеността върху 

недвижими имоти 

7 раб. дни 

Бърза - няма 

4 Картотекиране на граждани, нуждаещи се от общински 

жилища 

Обикновена 

30 дни 

Бърза - няма 

10,00 лв. 

5 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена 

проверка 

Обикновена  

7 раб. дни 

Бърза - няма 

30,00 лв. 

6 Регистрация на ППС с животинска тяга Обикновена 

 7 раб. дни 

30,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

60,00 лв. 

7 Издаване на разрешително за таксиметрова дейност за 1 

година, за едно превозно средство (вкл. холограмен 

стикер и 2 бр. светлоотразителни идентификационни 

стикера) 

 

Обикновена  

7 раб. дни 

 

Бърза - няма 

40,00 лв. 

 

8 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров 

превоз на пътници (без стикери) 

Обикновена  

7 раб. дни 

10,00 лв. 

 

Бърза 

3 раб. дни 

20,00 лв. 

9 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия 

от документи относно общинска собственост 

Обикновена  

7 раб. дни 

20,00 лв. 

 

Бърза 

няма 

0,00 

10 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска 

земя от емлячен регистър 

14 раб. дни 

 

10,00 лв. 

11 Издаване на заповед за изземване на имот по чл.34, ал.1 

от ЗСПЗЗ 

 

* Срокът спира да тече от датата на служебно 

изисканата информация от Държавен фонд "Земеделие" 

- Разплащателна агенция, или от регионалните му 

териториални структури и/или от общинската служба 

по земеделие по местонахождението на имотите, 

съответно от службата по геодезия, картография и 

кадастър до датата на нейното предоставяне 

включително.  

Обикновена  

7 раб. дни 

 

Бърза - няма  

50,00 лв. 

 

 

12 

  

Издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

Обикновена  

14 раб. дни 

Бърза 

няма 

100,00 

лв./бр. 

13 Включване в списъка на превозните средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство 

Обикновена  

7 раб. дни 

 

20,00 

лв./бр.МПС 

Бърза 

3 раб. дни 

40,00 

лв./бр.МПС 

14 Отписване от списъка на автомобилите към 

удостоверението за регистрация, за всяко превозно 

средство   

Обикновена  

7 раб. дни 

 

5,00 

лв./бр.МПС 

Бърза  

3 раб. дни 

10,00 

лв./бр.МПС 

15 Издаване на дубликат на Удостоверение за регистрация Обикновена  20,00 
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за извършване на таксиметров превоз на пътници 7 раб.дни 

 

Бърза – 3 раб. 

дни 

40,00 

16 

 

Издаване на други удостоверения извън горепосочените 

относно общинска собственост 

Обикновена  

7 раб. дни 

 

Бърза - няма  

20,00 

 

. 

. 

. 

 

 

Глава трета 

Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица  

 
Чл. 38. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се 

определя цена с тази Наредба. Върху цената се начислява допълително данък върху добавената 

стойност. 

. 

. 

 

Чл. 40. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

3. обикновена; 

4. бърза; 

(2) Сроковете за извършване на услугите са: 

3. обикновена  – в рамките на 7 /седем/ работни дни или в рамките на установения в 

настоящата наредба, закон или друг нормативен акт срок. 

4. бърза  – в рамките на 3 /три/  работни дни (когато е приложимо): 

5. срок в календарни дни, определен в закон и/или друг нормативен документ от по-висок 

ранг и/или в зависимост от естеството на конкретната услуга. 

 (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите 

документи и заплащане на таксата/цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

(5) Бързата услуга, когато такава е възможна, се заплаща в двоен размер.  

 

. 

. 

. 

 

Чл. 42. Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях. 

 

№ Вид услуга 

Такса в лв. 

без ДДС 

1 
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 

*Цената на услугата е за справка на един длъжник 
10,00  
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*Предоставя се до 7 работни дни 

2 

Издаване на заверени копия от договори, разрешителни, лицензи 

и/или други документи 

*Цената на услугата е за страница 

*Предоставя се до 7 работни дни 

1,00 

3 

Копирни услуги: 

*Цената на услугата е за страница 

*Предоставя се до 3 работни дни 

5. формат А4 черно бяло 0,20 

6. формат А4 цветно 1,60 

7. формат А3 черно бяло 0,40 

8. формат А3 цветно 2,50 

4 
Ламиниране на формат А4 

*Цената на услугата е за брой 
4,00 

5 

Предоставяне на обложка за удостоверения на актове по гражданско 

състояние      

*Цената на услугата е за брой 

2,00 

6 

Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак в 

ритуалната зала на Община Трявна 

 

65,00 

 

Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак в 

ритуалната зала на кметство  гр. Плачковци 
35,00 

*Цената на услугата е за брой 

7 

Сключване на граждански брак в сградата на общинска 

администрация, без извършване на ритуал 

*Цената на услугата е за брой 

30,00 

8 

Сключване на граждански брак извън сградата на общинска администрация / на територията 

на гр. Трявна: 

*Цената на услугата е за брой 

3. в обекти на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство 

*50% от сумата се заплаща на касата на музея 

240,00 
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4. във всички останали случаи 120,00  

9 
Именуване на дете в ритуалните зали в гр. Трявна и гр. Плачковци 

*Цената на услугата е за един  ритуал 
30,00 

10 

Ползване на ритуалните зали в гр. Трявна и гр. Плачковци по други 

поводи 

*Цената на услугата е за астрономически час 

25,00 

11 

За извършване на траурно-обредна дейност и ползване на гробищни 

терени от траурни агенции 

*Цената на услугата е за една календарна година. Дължи от всички 

траурни агенции осъществаващи услуги на територията на 

Община Трявна и се заплаща до 31 октомври на текущата година. 

300,00 

12 

 

Изкопаване, заравяне и подравняване на гроб: 

*Цената на услугата е за брой 

 

1. стар гроб 120,00 

2. нов гроб 110,00 

3. гробница 120,00 

4. урнов гроб 30,00 

13 
Изкореняване на дърво или премахване на бетон от стар гроб 

*Цената на услугата е за брой дървета и/или гроб 
60,00 

14 
Преместване на кости от един гроб в друг 

*Цената на услугата е за един брой преместване 
200,00 

15 
Надгробно слово 

*Цената на услугата е за едно погребение 
10,00 

16 

Ползване на зала за траурни ритуали в сграда, находяща се в 

гробищен парк гр. Трявна за ритуал/опело 

*Цената на услугата е за до 2 /два/ астрономически часа 

20,00 

17 

Ползване на хладилна камера в сграда, находяща се в гробищен парк 

гр. Трявна за съхранение на покойник 

*Цената на услугата е за до 24 /двадесет и четири/ 

астрономически часа 

40,00 
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- за всеки започнат час след 24 часовото ползване, допълнително се 

заплаща такса в размер на  1,70 лв./час 

18 
Провеждане на тъжен ритуал от длъжностно лице на Община Трявна 

*Цената на услугата е за брой 
15,00 

19 

Цена на документация за търгове и конкурси: 

*Цената на услугата е за един брой документация 

  1. за отдаване под наем на обекти общинска собственост 150,00 

  2. за разпоредителни сделки по Закона за общинската собственост 600,00 

  3. за търгове и конкурси по Закона за приватизация и 

       следприватизационен контрол 
1200,00 

20 
Заверка на пътен лист за изпълнение на случаен превоз на пътници 

*Цената на услугата е за брой пътен лист 
3,00 

21 

 

 

Ползване на зала/помещение, собственост на Община Трявна: 

*Цената на услугата е за астрономически час по точки 1,2 и 3 

1. в сградата на общинска администрация: 

1.1. малка зала 

1.2. голяма зала 

 

20,00 

30,00 

2. Многофункционална зала в Клуб за социални и културни 

дейности, в кв. „Светушка“,  гр. Трявна 
20,00 

3. В Етнографски комплекс - фоайе 20,00 

4. За разполагане вендинг машина, кафе автомат и др. подобни в 

сграда общинска собственост 

*Цената на услугата е за един брой машина на месец  

50,00 

22 

 

Ползване на многофункционална зала „Дръзновение“ в НЧ „Пенчо Славейков 1871“: 

*Цената на услугата се плаща на касата на читалището. 

1. за тържествени заседания на Общински съвет Трявна безплатно 

2. за мероприятия, организирани от общината безплатно 

3. за ползване от НПО, регистрирани в обществена полза 

*Цената на услугата е за едно събитие 
25,00 

4. за семинари, симпозиуми и др. мероприятия с обучителен 

характер 
50,00 
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*Цената на услугата е за астрономически час 

5. за концерти и спектакли, организирани от продуцентски къщи 

и професионални художествени състави с входна такса 

*Цената на услугата е за астрономически час 

120,00 

6. за партийни събрания и предизборни мероприятия 

*Цената на услугата е за астрономически час 
50,00 

7. за репетиции на частни художествени формации 

*Цената на услугата е за астрономически час 
50,00 

8. за случаи, извън упоменатите по-горе 

*Цената на услугата е за астрономически час 
50,00 

23 

 

Ползване на Калинчева къща (втори етаж) за културни, 

развлекателни и др. мероприятия  

*Цената на услугата е за едно лице. 

 

1. до 1 час без предварителна резервация 2,00 лв. 

2. до 6 часа с предварително ангажирана стая 10,00 лв. 

3. над 6 часа с предварително ангажирана стая 15,00 лв. 

4. до 6 часа с предварително ангажиране на целия етаж 50,00 лв. 

5. над 6 часа с предварително ангажиране на целия етаж 80,00 лв. 

24 

 

Ползване на общински плувни комплекси в гр. Трявна и гр. 

Плачковци, в случаите когато се стопанисват от Община Трявна: 

*Цените посочени в настоящата точка са крайни, с начислен ДДС. 

 

крайни цени 

 

1. билет за лица над 18г. 

*Цената на услугата е за едно лице 
4,00 

2. билет за деца от 7-18г. 

*Цената на услугата е за едно лице 
2,00 

3. билет за деца от 0-7г. 

 
безплатно 

4. шезлонг и/или чадър 

*Цената на услугата е за един брой принадлежност 
3,00 

5. абонаментни карти: 

5.1. за лица над 18г. до 10 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 

 

35,00 

5.2. за лица от 7-18г. до 10 дни 17,00 
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*Цената на услугата е за едно лице 

5.3. за лица от 0-7г. до 10 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
безплатно 

5.4. за лица над 18г. до 15 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
50,00 

5.5. за лица от 7-18г. до 15 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
27,00 

5.6. за лица от 0-7г. до 15 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
безплатно 

5.7. за лица над 18г. до 30 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
100,00 

5.8. за лица 7-18г. до 30 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
57,00 

5.9. за лица от 0-7г. до 30 дни 

*Цената на услугата е за едно лице 
безплатно 

6. тонизиращо плуване от 08:00 – 09:00 часа и от 19:00-20:00 часа 

*Цената на услугата е за едно лице на месец 
50,00 

25 

 

Ползване на прилежащия терен на автогарата на ул. „Васил Левски“, гр. Трявна: 

3. за спиране при осъществяване на обществен превоз на 

пътници по редовни автобусни линии 

*Цената на услугата е за един курс и се заплаща се ежемесечно до 

5-то число на текущия месец от всеки превозвач по изпълняваните 

от него утвърдени маршрутни разписания 

0,40 

4. за ползване на паркомясто 

*Цената на услугата е за един месец  и се заплаща до 5-то число 

на текущия месец 

20,00 

26 

 

Ползване на общински паркинг пред сградата на общинска администрация гр. Трявна - в 

случаите когато услугата се предоставя от Община Трявна: 

*Цената на услугата е за един брой МПС в лв. с начислен ДДС /крайна цена/. 

1. до 30 минути безплатно 

2. до 1 час от леки автомобили 1,00 

3. до 1 час от товарни автомобили и автобуси 2,00 

4. до 4 часа от леки автомобили 2,00 
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5. до 4 часа от товарни автомобили и автобуси 4,00 

6. до 12 часа от леки автомобили 4,00 

7. до 12 часа от товарни автомобили и автобуси 8,00 

8. до 24 часа от леки автомобили 7,00 

9. до 24 часа от товарни автомобили и автобуси 14,00 

10. седмичен абонамент за леки автомобили 15,00 

11. седмичен абонамент за товарни автомобили и автобуси 30,00 

12. месечен абонамент за леки автомобили 30,00 

13. месечен абонамент за товарни автомобили и автобуси 60,00 

27 

Ползване на Спортен комплекс / стадион / гр. Трявна: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на 

бюджетна издръжка към Община Трявна - детски градини, училища 

за реализиране на задължителните учебни програми (без 

възстановителен център)  

2. За осъществяване на общественополезна дейност от граждани и 

спортните клубове от община Трявна, регистрирани по ЗЮЛНЦ (без 

възстановителен център) 

 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

 

 

3. За ползване от тревненски спортни клубове и организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в 

частна полза и външни клубове и организации, които не развиват дейност на територията 

на Община Трявна, се заплащат цени, както следва: 

 

3.1.Тренировъчен футболен терен: 

3.1.1. за тренировка до 2 часа /за един брой тренировка/ 

 
 

3.1.1.1. деца 120,00 

3.1.1.2. юноши 180,00 

3.1.1.3. възрастни /мъже и/или жени/ 240,00 

3.1.2. за контролна среща / футболна среща 
200,00 

 

3.2. Официален футболен терен: 

 

3.2.1. за тренировка до 2 часа /за един брой тренировка/ 
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3.2.1.1. деца 
150,00 

3.2.1.2. юноши 
210,00 

3.2.1.3. възрастни /мъже и/или жени/ 
270,00 

3.2.2. за тренировка до 2 часа при пусната осветителна система 
 

3.2.2.1. деца 
200,00 

3.2.2.2. юноши 
250,00 

3.2.2.3. възрастни /мъже и/или жени/ 
300,00 

3.2.3. за контролна среща / футболна среща 
250,00 

3.2.4. за контролна среща / футболна среща при пусната осветителна 

система 
300,00 

3.3. Лекоатлетическа писта 
25,00 лв. / час 

3.4. Тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева, при 

тренировка или състезание до 2 часа 

 

 

60,00 

3.5. Спортна зала за борба и карате 

 
30,00 лв. / час 

3.6. Сектори за тласкане на гюлле, дълъг скок и сектор за хвърляне 

на диск 
3,00 лв. / час 

3.7. Хандбално игрище със синтетична 

многофункционална настилка, при тренировка или 

състезание до 2 часа 

50,00 лв. / бр. 

3.8. Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, при 

тренировка или състезание до 2 часа 
50,00 лв. / бр. 

3.9. Тенискорт, при тренировка или състезание до 2 часа 

      *Цената е за едно лице за една тренировка 
10,00 лв./човек 

3.10. Съблекалня – за една тренировка или състезание 
50,00 

3.11. Ползване на стая в спортно общежитие 

   *Цената е за едно лице за една нощувка / един ден 
25,00 

4. За ползване на възстановителен център: (на човек) 

      4.1. Сауна  10,00 лв./час 

4.2. Тангенторна вана 5,00 лв./20 мин. 

      4.3. Фитнес уреди 1,00 лв./час 
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5. За многоразово ползване: 
Отстъпка от цените 

по т.3: 

5.1. Пакет за 3 дни 10 % 

5.2. Пакет за 4, 5 и 6 дни 20 % 

5.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

 

 

28 

Ползване на Спортен център за широко обществено ползване –  

кв. „Светушка“, гр. Трявна: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на 

бюджетна издръжка към Община Трявна - детски градини, училища 

за реализиране на задължителните учебни програми  

 

2. За ползване от граждани и спортните клубове от Община Трявна, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна 

дейност  

 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

3. За ползване от тревненски спортни клубове и организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в 

частна полза и външни клубове и организации, които не развиват дейност на територията на 

община Трявна, се заплащат цени, както следва: 

3.1. Комбинирана спортна площадка /за хандбал и футбол/ 

3.1.1. За тренировка или състезание до 2 часа 

    3.1.2. За тренировка или състезание до 2 часа при пуснато 

районно осветление 

40,00 

60,00 

3.2. Спортна площадка за волейбол 

3.2.1. За тренировка или състезание до 2 часа 

3.2.2. За тренировка или състезание до 2 часа при пуснато 

районно осветление 

40,00 

60,00 

3.3. Съблекалня – за тренировка или състезание 40,00 

4. За многоразово ползване: 

 

Отстъпка от цените 

по т.3: 

4.1. Пакет за 3 дни 10 % 

4.2. Пакет за 4, 5 и 6 дни 20 % 

4.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

29 

Ползване на Спортен комплекс гр. Плачковци: 

1. За провеждане на спортни мероприятия от организации на 

бюджетна издръжка към Община Трявна - детски градини, училища 

за реализиране на задължителните учебни програми  

2. За осъществяване на общественополезна дейност от граждани и 

спортните клубове от община Трявна, регистрирани по ЗЮЛНЦ  

 

Безплатно 

 

 

Безплатно 

3. За ползване от тревненски спортни клубове и организации, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза и външни клубове и 

организации, които не развиват дейност на територията на Община 
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Трявна, се заплащат цени, както следва:  

 

3.1. Футболно игрище 

3.1.1. за тренировка до 2 часа /за един брой тренировка/  

3.1.1.1.  деца 120,00 

3.1.1.2.  юноши 150,00 

3.1.1.3.  възрастни /мъже и/или жени/ 180,00 

3.1.2. за тренировка до 2 часа при пуснато районно осветление /за 

един брой тренировка/ 

 

3.1.2.1. деца 130,00 

3.1.2.2. юноши 160,00 

3.1.2.3.възрастни /мъже и/или жени/ 190,00 

3.1.3. за контролна среща/футболна среща 150,00 лв./бр. 

3.1.4. за футболна среща при пуснато районно осветление 160,00 лв./бр. 

3.2. Комбинирана спортна площадка за волейбол и баскетбол 

3.2.1. За тренировка или състезание до 2 часа 60,00 лв. / бр. 

3.2.2. За тренировка или състезание до 2 часа при пуснато районно 

осветление 

70,00 лв./бр. 

3.3. Съблекалня - за тренировка или състезание 50,00 лв. / бр. 

3.4. Тенискорт (на човек) 

3.4.1. За тренировка или състезание до 2 часа 10,00 лв. 

3.4.2. За тренировка или състезание до 2 часа при пуснато районно 

осветление 

20,00 лв. 

4. За многоразово ползване: 
Отстъпка от цените 

по т.3: 

4.1. Пакет за 3 дни 10 % 

4.2.Пакет за 4, 5 и 6 дни 20% 

4.3. Пакет за над 6 дни 30 % 

30 
Туристическа обиколка с електромобил по маршрут, определен със 

заповед на Кмета на община Трявна 

 

2,00 лв./човек 
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31 

Входни такси на Специализиран музей за резбарско и зографско 

изкуство -  Трявна (постъпват в СМРЗИ): 

крайни цени 

 

1. Входна такса за посещение на един музеен обект: 

- учащи (ученици и студенти) 1,00 лв./човек 

- възрастни 3,00 лв./човек 

- пенсионери 2,00 лв./човек 

2. Входна такса за посещение на три музейни обекта по избор в рамките на три 

последователни дни: 

- учащи (ученици и студенти) 2,50 лв./човек 

- възрастни 7,00 лв./човек 

- пенсионери 5,00 лв./човек 

3. Входна такса за посещение на шест музейни обекта по избор в рамките на три 

последователни дни: 

- учащи (ученици и студенти) 5,00 лв./човек 

- възрастни 15,00 лв./човек 

- пенсионери 10,00 лв./човек 

4. Екскурзоводни беседи: 

4.1. Беседа в един музеен обект: 

- на български език 7,00 лв./бр. 

- на чужд език 15,00 лв./бр. 

4.2. Обзорна беседа за града 

- на български език 40,00 лв./бр. 

- на чужд език 50,00 лв./бр. 

4.3. Урок на "Рада Госпожина" 

- на български език 30,00 лв./бр. 

32 

Цени на услуги, предлагани от Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство -  

Трявна: 

I. За физически лица 

1. Ползване на документален и снимков материал от фонда на Специализирания музей за 

резбарско и зографско изкуство – Трявна се заплаща както следва: 

1.1. консултации за научни трудове и публикации – 

библиографска справка и ползване на снимков материал от фонда на 

музея           

10,00 лв./бр. 
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1.2. Ползване на книги от музейната библиотека: 

1.2.1. годишна цена           5,00 лв./год. 

1.2.2. еднократна цена 1,00 лв./бр. 

1.2.3. получаване на копия на документи от музейния фонд: 

- за първа страница 5,00 лв./стр. 

- за всяка следваща страница 1,00 лв./стр. 

1.2.4. сканиране на снимки от музейния фонд и запис на 

електронен носител 
1,00 лв./снимка 

1.2.5. ползване на ценни оригинални документи (за информация), без да се 

правят ксерокопия: 

- годишна цена 10,00 лв./год. 

- еднократна цена 5,00 лв./бр. 

1.2.6. изготвяне на писмена справка по различни въпроси,  

свързани с историята и културното наследство на гр. Трявна 
10,00 лв./стр. 

 

II. За юридически лица  

 

Цените по т.I, 

увеличена с 50% 

III. Други цени на услуги (за физически и юридически лица): 

*цените в раздел III на т.32  са крайни 

1. Ползване на покрита тераса в постройка тип „беседка” в двора на  

Музей „Тревненска иконописна школа” като място за провеждане на 

културни събития 

1,00 лв./човек на час 

 

2. Цени на атракции: 

 

(на човек) 

2.1. Рисуване на бръшлянов лист в Даскаловата къща 

- учащи   1,00 лв./час 

- възрастни 2,00 лв./час 

2.2. Апликиране на ретро облекло в Райковата къща 2,00 лв./час 

2.3. Рисуване на ретро облекло в Райковата къща 1,00 лв./час 

2.4. Тъкане на станче в Райковата къща 1,00 лв./час 

2.5. Изработване на цяла чергичка 5,00 лв./час 

3. Демонстрация на дърворезба – за 1 час (по предварителна заявка 10,00 лв. на група до 
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поне 1 час по-рано. Предлага се само в работни дни) 10 човека или 

1,00 лв./човек за 

група над 10 човека 

4. Обучение по дърворезба (на човек), в това число: 

4.1. обучение по дърворезба и резбоване на лъжица 10,00лв./час 

4.2. обучение по дърворезба и изработване на талерка за 8 

часа 
30,00 лв./бр. 

4.3. обучение по дърворезба и изработване на кутия за 16 часа 

(два работни дни) 
50,00 лв./бр. 

4.4. подреждане на пъзел в Даскаловата и Ангел-Кънчевата 

къща: 

(за 1 час, 

за 1 лице) 

- учащи  1,00 

- възрастни 2,00 

4.5. апликиране на знаменце в Ангел-Кънчевата къща  2,00 лв./час 

 

5. Тържествено раздаване на свидетелства в стаята от взаимното 

училище в рамките на 30 минути 

10,00 лв. / група 

 

6. Празнична или сватбена фотосесия в музеен обект по избор (в 

рамките на 1 астрономически час) 

50,00 лв. 

33 Разрешение за ползване на съоръжението за вода от езерото 0,30 лв./куб.м 

34 
Услуги с автостълба - Специален автомобил „Мерцедес“, рег.№ЕВ 

0271 АК 

 

30,00 лв./час 

35 

Услуги за извозване с товарен автомобил „Мерцедес“, рег.№ЕВ 8483 

АМ 

*цената е за един курс на територията на Община Трявна  

50,00 лв. 

36 Услуги с храсторез  20,00 лв./час 

37 Косене с тревокосачка 20,00 лв./час 

38 Косене с моторна коса 20,00 лв./час 

39 Услуги с автобагер „Катерпилар“, рег. №ЕВ 1270 ЕА 

50,00лв./час 

400,00лв. на 

машиносмяна 
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40 

Услуги с автомобили, собственост на Община Трявна: 

1. Форд „Галакси“, рег. №ЕВ 9622 ВВ 1,50 лв./ км 

2. Форд „Рейнджър“, рег. №8778 АК 1,50 лв./ км 

3. Форд „Транзит“, рег. № ЕВ 9228 АМ 1,50 лв./ км 

4. Тойота „Хайес“, рег. № ЕВ 3400 АН 1,50 лв./ км 

5. „Шкода“ (метачка), рег. № ЕВ 3248 50,00 лв./ час 

6. „Зил“ (водоноска), рег. №ЕВ 3179 50,00 лв./ час 

7. „Фолксваген комби“ с подвижна платформа, 5+1, рег. №ЕВ 

4886 ВВ 

1,50 лв./ км 

8. „Ивеко“, с подвижна платформа, 7+1, рег. №ЕВ 3370 ЕВ  1,50 лв./ км 

9. Контейнеровоз – предоставяне на контейнер за едри неопасни 

отпадъци 

*цената е за ползване на контейнера в рамките на 1 /една/ седмица; 

* за всеки следващ ден се заплащат по 15,00 лв. 

 

80,00 

41 

Ползване на движими вещи, собственост на Община Трявна: 

 1. Мултимедиен проектор 50,00 лв./ден 

2. Диапроектор 30,00 лв./ден 

3. Прожекционен екран 20,00 лв./ден 

4. Лаптоп 50,00 лв./ден 

42 Ползване на Модулна сцена 200,00 лв./ден 

 

. 

. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

. 

. 

 

§ 4.  

. 

. 

(5) /Нова -  Решение……. Заседание ……. 2021г. 

 

 

Изготвил:……………/п/…………………….. 

Албена Конакчиева – секретар на Община Трявна 

 

Съгласувал:……………/п/…………………… 

Адв. Галин Ненов – юрист на Община Трявна 


