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І. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ  
  

№ по 
ред Вид на услугата 

             Срок за изпълнение и такса Уникален 
идентификатор 
в Регистъра на 

услугите 
Обикновена 

(7 дни) 
 

Бърза  
(1ден) 

 

Експресна  
(в рамките на 

деня) 

1. 
 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 
адрес  

3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

1997 

2. 
 

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (акт за 
раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт)  

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 
 

2000 

3. Издаване на удостоверение за наследници  4,00 лв. 8,00 лв. 12,00лв. 
/при възможност/ 

 

2016 

4. 
 

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 
чужбина   

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 
 

2017 

5. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 
 

2034 

6. Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2036 

7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат  4,00 лв. 8,00 лв. 1 2,00 лв. 
 

2037 

8. 
 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 
(акт за раждане, акт за смърт)  

3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2038 

9. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 
2000 година 3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 

 

2056 

10. Издаване на удостоверение за родените от майката деца  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2057 

11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 
сключване на граждански брак в Република България  4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 

 

2073 

 (Отм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.)      
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12. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 2075 

13. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат  4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 
 

2076 

14. 
 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за 
заявяване или промяна на постоянен адрес   

3,00 лв. – – 2079 

15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  - 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2092 
 

16. 
 

Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес регистриран след 
2000 година  

3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 2104 

17. 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ 
адрес 
 

3,00 лв. - - 2107 

18. Издаване на удостоверение за правно ограничение  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2108 
 

19. Издаване на удостоверение за семейно положение  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 
 

2109 
 

20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина  4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 
 

2110 
 

21. 
 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен 
адрес  

3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 2128 

22. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв. 2138 

23. За всички други видове удостоверение по искане на граждани  3,00 лв. 6,00 лв. 9,00 лв.  
 

24. 

(Доп. с Решение № 695/22.12.2021 г.) Издаване на многоезично стандартно 
удостоверение по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 - акт за раждане, акт за 
граждански брак, акт за смърт, брачна дееспособност, семейно положение и 
местоживеене/местопребиваване 
 

6.00 лв. 12.00 лв. 18.00 лв.   

 

IІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 
 

№ по Вид на услугата 
 

Срока за изпълнение и такса 
 

Уникален 
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ред Обикновена 
(5 дни) 

Бърза 
(3 дни) 

 

Експресна 
(1 ден) 

идентификатор 
в Регистъра на 

услугите 
 

1. 
 

(Изм. и доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на задължения  по чл. 87, ал. 6 от ДОПК 

 

7,00 лв. 
 

14,00 лв. 
 

21,00 лв. 
 

1998 
 

 

2. 
 

 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за дължимия 
размер на патентния данък  

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 2014 

3. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за облагаеми 
имущества и декларирани данни  
 

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 2071 

4. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.)  Издаване на удостоверение за дължим и 
платен данък върху наследството 
 

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 2091 

5. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на копие на подадена данъчна 
декларация по ЗМДТ  
 

5,00 лв. 10,00 лв. 15,00 лв. 2124 

6. 
 

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 
 

4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 2126 

7. 
 

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства  
 

2,00 лв. 4,00 лв. 6,00 лв. 2131 

8. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.)  Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж 
 

15,00 лв. 30,00 лв. 45,00 лв. 2393 

9. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване 
 

15,00 лв. 30,00 лв. 45,00 лв. 2395 

10. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот и незавършено строителство 
 

15,00 лв. 30,00 лв. 45,00 лв. 2396 

11. 
 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на земеделски земи и земи от горски фонд (до 5 бр. имота) 
 

15,00 лв. 30,00 лв. 45,00 лв. - 

12. 
 

Издаване на препис от документи за платен данък върху недвижим имот и 
такса битови отпадъци  
 

2,00 лв. 4,00 лв. 6,00 лв. - 
 

13.  безплатно безплатно безплатно 2834 
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Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения 
по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК 
 

14. (Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на писмена справка за минали 
години за платени и неплатени местни данъци и такси 4,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. - 

15. 
 

(Изм. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Други данъчни удостоверения и преписи  
 

5,00 лв. 10,00 лв. 15,00 лв. - 
 

III. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“  
 

№ по 
ред 

Вид услуга  и срок за изпълнение 

 
Такса в лева с вкл. ДДС 

1. 
 

За издаване на Декларация по чл. 199 от Закона за устройство на територията за един брой    
  

50,00 лв. 

 
2. 

 

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост 
(1988 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

 
 

Обикновена 30,00 лв. 
Бърза 40,00 лв. 
Експресна 50,00 лв. 

 
3. 

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса  на съставен акт за общинска собственост 
(2078 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

 

Обикновена 30,00 лв. 
Бърза 40,00 лв. 
Експресна 50,00 лв. 

4. 
 

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение   
(2105 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)   

15,00 лв. 

5. 
 

Обработване на Заявление – декларация за обстоятелствена проверка  
(2878 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)       

75,00 лв. 

6. 

 

(Доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на разрешение за ползване на общински терен за търговия на открито по 
раздел ІІ от Наредбата 
(3205- Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

20,00 лв. 

7. 
 

(Доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Временно разрешение за ползване на общински терен за търговия на открито за срок  не 
повече от 15 дни 
(3205- Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
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Време на събори, панаири и други масови мероприятия 
 

20,00 лв. 
В останалите случаи 10,00 лв. 

8. 

 

Справки по актови книги и издаване на заверени копие от документи, относно общинска собственост 
(2095 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  

 

Обикновена – 14 дни 5,00 лв./стр. 
Бърза – 7 дни  7,50 лв./стр. 
Експресна – 2 дни 10,00 лв./стр. 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТРАНСПОРТ, ТУРИЗЪМ И РЕКЛАМА“ 
 

№ по 
ред 

Вид услуга  и срок за изпълнение 

 
Такса в лева с вкл. ДДС 

1. 
(Нова с Решение № 695/22.12.2021 г., доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници 
(594 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

  1.1 
 

(Нова с Решение № 695/22.12.2021 г., доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Включване в списъка на превозните средства към 
удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство 
(1229 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
  

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

  1.2 
(Нова с Решение № 695/22.12.2021 г.) Продължаване срока на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров 
превоз на пътници 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

 1.3 
(Нова с Решение № 695/22.12.2021 г., доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на дубликат на удостоверението за 
регистрация  за извършване на таксиметров превоз на пътници 
(815 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията.  

1.4 

 

(Доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за автомобили на една кола 
за текущата година 

(2069 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

20,00 лв. 

1.5 
(Нова с Решение № 695/22.12.2021 г., доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Издаване на дубликат на  разрешение за таксиметров 
превоз на пътници за автомобили на една кола за текущата година 
(2715 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

10,00 лв. 
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1.6 
 

(Доп. с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Холограмни стикери на една кола за текуща година  (2069 - Уникален идентификатор в 
Регистъра на услугите) 
 

10,00 лв. 

1.7 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател 
(357 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

1.8 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на 
пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на 
превозвача 
(1230 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

 1.9 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници 
(1442 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

 1.10 
 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници 
(3166 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

 1.11 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 
(3167 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

съгласно  тарифа № 5 към 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии 

и съобщенията. 

      2. 
 

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС  
(2035 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

 

   2. 1. За лек автомобил:  
 За година             150,00 лв. 

За месец 30,00 лв. 
За ден 10,00 лв. 

2. 2. 
 

За микробуси и товарни автомобили до 5 тона:  

 
 

За година             220,00 лв. 
За месец 50,00 лв. 
За ден 20,00 лв. 

     2. 3. За товарни коли над 5 тона: 
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За година 300,00 лв. 
За месец 80,00 лв. 
За ден 30,00 лв. 

      2. 4. Такса за издаване на разрешителни за преминаване на товарни автомобили и специализирана строителна техника 
за общинската пътна мрежа и улици в к.к Пампорово 

 

 За година            1000,00 лв. 
За месец 200,00 лв. 
Еднократно    80,00 лв. 

3. Издаване на разрешение за извършване на специализирани превози на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 33/1999г. 
на Министерство на транспорта и съобщенията, на 1 кола за 1 година 
 

150,00 лв. 

 
 

4. 

За издаване на заповед от кмета на общината за промяна организацията на движението, по искане на физически или 
юридически лица, както следва  

Обикновена 100,00 лв. 
Бърза 150,00 лв. 
Експресна 200,00 лв. 

 
 

5. 

За съгласуване на маршрутни разписания, както следва:   
Обикновена 50,00 лв. 
Бърза 75,00 лв. 
Експресна 100,00 лв. 

6. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения за 
паркиране (2012 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) безплатно 

 
7. Категоризация на места за настаняване  (2047 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

8. 
(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане 
на вписаното лице 
(2008 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

9. Прекратяване на категорията на туристически обект по искане на лицето извършващо дейност в обекта   
(2050 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 
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10. Категоризация на заведения за хранене и развлечения (2088 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
Съгласно Тарифа на 

Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

11. Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект  
(2089 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

12. 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти 
(3199 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

13. 

 

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект  
(2123 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

14. 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости 
(3122 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

15. 

 

(Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване 
промяна на работното време на обекта 
(3087 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

16. 
 
Изработване на нова табела  за определена категория на туристически обект 

Съгласно Тарифа на 
Министерски съвет за таксите, 
които се събират по Закона за 

туризма 

17. 
 

Издаване на заповед за одобрено удължено работно време на търговски обект 
  

30,00 лв. 

18. 
 

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент 
(2100 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

50,00 лв. 

17. 

 

Разрешение за разлепване на рекламни материали за период до 15 календарни дни: 
 

 

До 30 броя 
 

15,00 лв. 

От 30 до 100 броя 
 

25,00 лв. 

18. 
 

Разрешение за извършване на кампанийна (акционна) реклама: 
 

До 10 дни 20,00 лв. 
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До 20 дни 
 

30,00 лв. 

До 30 дни 
 

50,00 лв. 

 
19. 

 

Съгласуване и одобряване на проекти, съгласно Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 и 
чл. 57 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално–декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на Община Смолян 
 

30,00 лв. 

      20.  

Разрешение за извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи по смисъла на Наредбата за обектите и 
елементите на градското обзавеждане по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално–
декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян 
 

 

За поставяне на рекламно-информационен елемент с площ до 1 кв.м. 
 

10,00 лв. на брой 

За поставяне на рекламно-информационен елемент с площ от 1 до 2 кв.м. 
 

30,00 лв. на брой 

За поставяне на рекламно-информационен елемент с площ над 2 кв.м. 
 

50,00 лв. на брой 

За включване в на рекламно-информационен елемент общинска   собственост, представляващ – унифициран фирмен 
указател /изработване на указателното тяло и монтаж 
 

150,00 лв. за един 
фирмен указател 

(еднократно) 
21.  

Разрешение за извършване на реклама чрез подвижния състав на градския и останалите видове обществен 
транспорт, чрез специализирани рекламни автомобили и рекламни балони - за 1 бр. МПС 
 

30,00 лв. 

      
     22. 

 
Издаване на разрешително за осъществяване на превоз с атракционна цел 

50 лв. зимен сезон  
/ноември – април/ 70 лв. 

летен сезон /май – 
октомври/ 

      
23. 

 

Издаване на разрешително за осъществяване на превоз с туристическо атракционно влакче по маршрути с 
утвърдена транспортна схема   
 

 
 70 лв. 

 

V. 
 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 

 

№ по 
ред 

Вид услуга  и срок за изпълнение 

 
Такса в лева с вкл. ДДС 

1. 
 

Предоставяне на достъп до обществена информация  
(2 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

Таксата е съгласно Заповед 
на министъра на финансите 

и ЗДОИ 

https://www.minfin.bg/upload/10478/zapoved%20Razhod%20ZDOI%202011.pdf
https://www.minfin.bg/upload/10478/zapoved%20Razhod%20ZDOI%202011.pdf
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 1.1 
 

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване Таксата е съгласно Заповед 
на министъра на финансите 

и ЗДОИ 

2. 

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 
(2133 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
*Издава се само на тези, на които общината е осигурител 
 
 

безплатно 

3. 
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 
(2134 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
*Издава се само на тези, на които общината е осигурител 
 
 

безплатно 

4. 

Издаване на удостоверение за:    

наличие или липса на задължения към Община Смолян 15,00 лв. 

липса на съдебни дела с Община Смолян  15,00 лв. 
 

VI. ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 

№ по 
ред 

Вид услуга  и срок за изпълнение  
 

Цена в лева без ДДС 

1. 

 

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове, договори, Емлячния регистър /1929 – 
1935 г./, декларации за непокрити земеделски имоти /1949 г./ и други, по искане на граждани, на страница 
 

 

Обикновена – 30 дни 
 5,00 лв./стр. 
Бърза – 5 дни 
 

 7,00 лв./стр. 
Експресна – 2 дни 
 

10,00 лв./стр. 

2.  
 

Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи, анекси, Емлячни регистри /1929-1935г./, декларации за 
непокрити  земеделски имоти /1949 г./и други документи 
 

3,00 лв./стр. 

3. 
 

За заверка на ксерокопие от актовите книги по гражданско състояние на страница 
 

1,00 лв./стр. 

4. 
 

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението  
(2020 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
 

1,00 лв./стр. 

5. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 
(2039 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)             1,00 лв./стр. 

https://www.minfin.bg/upload/10478/zapoved%20Razhod%20ZDOI%202011.pdf
https://www.minfin.bg/upload/10478/zapoved%20Razhod%20ZDOI%202011.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Такси за административни услуги и права 

 

11 
 

6. 

Извлечения на брутни заплати за определяне на благоприятен период за пенсиониране  
Обикновена – 30 дни 
 

1,50 лв. за год. 
Бърза – 5 дни 
 

3,00 лв. за год. 
Експресна – 2 дни 
 

4,00 лв. за год. 

7. 
 

За ксерокопиране на служебния ксерокс  
 

 
А4 едностранно 
 

0,15 лв./стр. 
А4 двустранно 0,20 лв./стр. 
А3 едностранно 
 

0,30 лв./стр. 
А3 двустранно 
 

0,40 лв./стр. 

8. Цени на услуги с автовишка 

 

280,00лв./машиносмяна 
 

40,00лв./час 
1,50 лв./км. 

9. 

  

За тъжни ритуали:  

 

а) Осигуряване на ковчег:  
ДВП, чам боядисан по договаряне 
ДВП, чам боядисан, доп. рамка по договаряне 
МДФ – лам.чам, орнаменти, боядисани кантове по договаряне 
Чам, фрезован по договаряне 
Чам, фрезован, обков по договаряне 
 б/ Осигуряване на надгробен знак:  

Кръст обикновен по договаряне 
Кръст малък по договаряне 
Пирамида по договаряне 
Табела по договаряне 
в) Даване на линия на гробно място (когато ритуала се осъществява от външен контрагент)  20,00 лв. 

г) Ръчно изкопаване и оформяне на гробно място                150,00 лв. 
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д) Превоз  1,00 лв./км. 

е) Надписване на надгробен знак   5,00 лв. 

ж) Организиране и провеждане на граждански ритуал /погребение/   15,00 лв. 

10. 

 

За весели ритуали:  
Начислява се ДДС 

а) Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала  70,00 лв. 

б) Кратък ритуал за сключване на граждански брак в извънработно време и почивни дни  40,00 лв. 

в) Сключване на граждански брак през делничен ден без ритуал                     20,00 лв. 

г) Озвучаване на ритуална зала  20,00 лв. 

д)  Изнесен ритуал извън обредната зала: Начислява се ДДС 

- в ресторант/заведение на територията на град Смолян; 180,00 лв. 

- на други публични места на територията на община Смолян 250,00 лв. 

11. 

 

Продажба на тръжни (конкурсни) книжа:    
 

за отдаване под наем на общински имот до 100,00 лв. за 
комплект 

за продажба на общински имот по ЗОС до 100,00 лв. за 
комплект 

 за продажба на земеделски земи до 100,00 лв. за 
комплект 

12. 

За принтерна разпечатка черно-бяло  
 

 
А4 едностранно 0,25 лв./ стр. 
А4 двустранно 0,40 лв./ стр. 
А3 едностранно 0,50 лв./ стр. 
А3 двустранно 0,80 лв./ стр. 
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За принтерна разпечатка цветно  
 

 
А4 едностранно 0,65 лв./ стр. 
А4 двустранно 0,80 лв./ стр. 
А3 едностранно 1,30 лв./ стр. 
А3 двустранно 1,60 лв./ стр. 

 

Ксерокопие на информация за туристически обекти и/или събития от СЗ „Туристически информационен център” и 
туристическите центрове в населени места:  

А4 едностранно 0,15 лв./ стр. 
А4 двустранно 0,20 лв./ стр. 
А3 едностранно 0,30 лв./ стр. 
А3 двустранно 0,40 лв./ стр. 

13. (Нова с Решение № 1071/30.12.2022 г.) Извършване на опис по наследство, съгласно Глава петдесет и втора 
„Производства по открито наследство“ от ГПК  

 

Извършване на опис на наследство от назначена от кмета на Община Смолян комисия, включително разходи за пътни 150,00 лв. 

Извършване на оценка на описаното наследство, включително изготвяне на оценка от лицензиран оценител 

1,5 на сто върху             
по-малката сума от 
цената на описаната 

вещ/ценни книжа и от 
паричното вземане, но не 

по – малко от               
50,00 лв. 

 


