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Такси за административни услуги и права 

І. Услуги по гражданското състояние 

 

 

 

 

№ по 

ред 

Вид на услугата Обикновена Бърза Експресна 

1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат  4.00 5.00 7.00 

2. Издаване на удостоверение за сключен 

граждански брак – дубликат  

4.00 5.00 7.00 

3. Издаване на препис извлечение от акт за смърт за 

втори и следващ път  

4.00 5.00 7.00 

4. Издаване на удостоверение за липса на съставен 

акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт 

за смърт/  

3.00 4.00 5.00 

5. Издаване на удостоверение за наследници  4.00 5.00 8.00 
/при 

възможност/ 

6. Издаване на удостоверение за идентичност на 

лице с различни имена  

3.00 4.00 6.00 

7. Издаване на удостоверение за семейно положение  3.00 4.00 5.00 

8. Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и 

родствени връзки  

3.00 4.00 5.00 

9. Подаване на заявление за постоянен адрес  3.00 – – 

10. Подаване на адресна карта за настоящ адрес  3.00 – – 

11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес  3.00 4.00 5.00 

12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес  3.00 4.00 5.00 

13. Издаване на удостоверение за сключване на 

граждански брак от български гражданин в 

чужбина  

4.00 5.00 7.00 

14. Издаване на удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а/ и деца  

3.00  4.00  5.00  

15. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България  

4.00  5.00  7.00  

16. Издаване на удостоверение за промени на 

постоянен адрес  

3.00  4.00  5.00  

17. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ 

адрес  

3.00  4.00  5.00  

18. Издаване на удостоверение за правно ограничение  3.00  4.00  5.00  

19. Издаване на удостоверение за родените от 

майката деца  

3.00  4.00  5.00  

20. Заверка на документи по гражданско състояние за 

чужбина  

7.00  9.00  12.00  

21. Издаване на удостоверение за вписване в 

регистрите на населението  

3.00  4.00  5.00  

22. За всички други видове удостоверение по искане 

на граждани  

3.00  4.00  6.00  

23. Писма с обратни разписки 3.00 - - 
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ІІ. За издадени удостоверения от дирекция „ФСДБ”, отдел Местни данъци и такси  

 

№ по 

ред  

Вид удостоверение Обикновена 

услуга 

/в лв./ 

Бърза 

услуга 

/в лв./ 

Експресна 

услуга 

/в лв./ 

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство  

10.00 

 

15.00 

 

30.00 

 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни  2.00 3.00 4.00 

3. Издаване на удостоверение за облагане с данък 

върху наследствата и данъкът е платен  

2.00 4.00 5.00 

4. Издаване на удостоверение за платен данък върху 

превозните средства  

2.00 4.00 5.00 

5. Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на задължения по ЗМДТ  

5.00 7.00 10.00 

6. Издаване на дубликат на подадена данъчна 

декларация по ЗМДТ  

2.00 4.00 5.00 

7. Издаване на удостоверение за платен данък върху 

недвижими имоти и такса битови отпадъци  

2.00 4.00 5.00 

8. Издаване на удостоверение за дължимия размер 

на патентния данък  

2.00 4.00 5.00 

9. Други данъчни удостоверения и преписи  2.00 4.00 5.00 

10. Писма с обратни разписки 3.00 - - 

 

ІІІ. Цени за административни услуги 

 

№ по ред Вид услуга Цена в лева, без ДДС 

1 2 3 

1. Издаване на заверено препис-извлечение от 

решения, протоколи,заповеди, актове, договори, 

Емлячния регистър /1929 – 1935г./, декларации 

за непокрити земеделски имоти /1949 г./ и други, 

по искане на граждани, на страница 

� Обикновена – 30 дни 

� Бърза – 5 дни 

� Експресна – 2 дни 

 

 

 

 

 

 

5.00 лв./стр. 

 7.00 лв./стр. 

10.00 лв./стр 

2. За завеждане на заявление, декларации, 

служебни бележки, или предоставяне на готови 

образци, формуляри на гражданите 

 

1.00 лв./стр. 

 

3. За заверка на ксерокопие от актовите книги по 

гражданско състояние на страница 

 

1.00 лв./стр. 

 

4. За ксерокопиране на служебния ксерокс 

    - А4 едностранно 

 

0.15 лв./стр. 
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    - А4 двустранно 

    - А3 едностранно 

    - А3 двустранно 

0.20 лв./стр. 

0.30 лв./стр. 

0.40 лв./стр. 

 

5. 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. 

 

6. Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30, за които 

община Смолян не е осигурител 

� Обикновена 

� Бърза 

� Експресна 

 

 

 

5.00 лв./бр. 

  8.00 лв./бр. 

 10.00 лв./бр. 

 

7. Извлечения на брутни заплати за определяне на 

благоприятен период за пенсиониране: 

� Обикновена – 30 дни 

� Бърза – 5 дни 

� Експресна – 2 дни 

 

 

 

1.50 лв. за год. 

3.00 лв. за год. 

4.00 лв. за год. 

 

8. Издаване на разрешение за извършване на 

таксиметрови услуги на една кола за една година 

 

- комплект стикери с холограма 

 

 

150 лв. 

 

20 лв. 

 

9. Издаване на разрешение за извършване на 

специализирани превози на основание чл. 61, ал. 

1 и ал. 2 от Наредба № 33/1999 г. на 

Министерство на транспорта и съобщенията, на 

1 кола за 1 година 

 

150.00 лв. 

10. За издаване на заповед от кмета на общината за 

промяна 

Организацията на движението, по искане на 

физически или 

юридически лица, както следва: 

� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

 

 

 

 

 

100.00 лв. 

150.00 лв. 

200.00 лв. 

 

11. За съгласуване на маршрутни разписания, както 

следва: 

� Обикновена 
� Бърза 
� Експресна 

 

 

 

50.00 лв. 

 75.00 лв. 

100.00 лв 

12. Приемане на заявление за разрешение за тютюневи 

изделия; заявление   за регистрация на работно време 

на търговски обект; заявление, формуляр и справка за 

категоризиране на туристически обект; заявление за 

издаване на разрешително за търговска дейност;   

заявление за регистрация на търговски обект 

 

 

1.00 лв 
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13. Издаване на разрешение за ползване на общински 

терен за търговия на открито по раздел ІІ от 

Наредбата 

 

 

20.00 лв 

14. Временно разрешение за ползване на общински терен 

за търговия на открито за срок  не повече от 15 дни 

� Време на събори, панаири и други масови 

мероприятия 

� В останалите случаи 

 

 

  20.00 лв. 

            10.00 лв. 

15. Издаване на заповед за одобрено работно време на 

търговски обект 

30.00 лв. 

 

16. Цени на услуги с автовишка 
 

280,00лв./машиносмяна 

40,00лв./час 

1,50 лв./км. 

17. За паркиране на не охраняеми платени паркинги, 

публична общинска собственост се определят 

следните такси: 

� за 1 час 

� за 1 ден 

� за 1 месец 

� за работещите в предприятия и учреждения, с 

определени паркоместа за месец 

� за паркинги, определени за товарни 

автомобили и автобуси: 

- за едно денонощие 

- за един месец 

 

 

 

0.50 лв. 

  6.00лв. 

120.00 лв. 

 

120,00 лв. 

60,00 лв. 

 

12,00 лв. 

180,00 лв.  

18. Издаване на удостоверение за картотечна група 

за жилища 

 

 

5.00 лв. 

 

19. Издаване на удостоверение за установяване на 

факти по повод съдебен процес, касаещи 

общински имоти 

 

 

25.00 лв. 

20. Издаване на удостоверение за: 

- наличие или липса на задължения към Община 

Смолян 

- липса на съдебни дела с Община Смолян 

 

 

    15.00 лв. 

                        

 15.00 лв. 

21. За тъжни ритуали: 

 а) Осигуряване на ковчег: 

Модел 2 

Модел 11 

Модел 12 

Модел 13 

 б/ осигуряване на надгробен знак: 

     Кръст обикновен 

     Пирамида 

в) Даване на линия на гробно място/когато 

ритуала се осъществява от външен контрагент/; 

  г) Изкопаване и оформяне на гробно място; 

  д) Превоз; 

  е) Надписване на надгробен знак; 

  ж) Организиране и провеждане на граждански 

ритуал /погребение/ 

 

 

47.00 лв. 

99.00 лв. 

210.00 лв. 

230.00 лв. 

 

6.00 лв. 

20.00 лв. 

 

20.00 лв. 

    50.00 лв. 

 1.00 лв./км. 

     5.00 лв. 

    15.00 лв. 
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22. За весели ритуали: 

  а) ползване на обредна зала, реквизит и 

провеждане на ритуал 

  б) за ползване на родопски мотиви /гайдари, 

певици, танцьори с родопски носии/ 

  в) изнесен ритуал извън обредната зала: 

- чертите на града; 

- извън града на територията на община Смолян 

 

 

50.00 лв. 

 

25.00 лв. 

 

180.00 лв. 

           250.00 лв. 

 

23. 1. За принтерна разпечатка черно-бяло 

   - А4 едностранно 

   - А4 двустранно 

   - А3 едностранно 

   - А3 двустранно 

2. За принтерна разпечатка цветно 

   - А4 едностранно 

   - А4 двустранно 

   - А3 едностранно 

   - А3 двустранно 

3. Ксерокопие на информация за туристически 

обекти и/или събития от СЗ „Туристически 

информационен център” и туристическите 

центрове в населени места: 

   - А4 едностранно 

   - А4 двустранно 

   - А3 едностранно 

   - А3 двустранно 

 

 

0.25 лв./ стр. 

0.40 лв./ стр. 

0.50 лв./ стр. 

0.80 лв./ стр. 

 

0.65 лв./ стр. 

0.80 лв./ стр. 

1.30 лв./ стр. 

1.60 лв./ стр. 

 

 

 

 

0.15 лв./ стр. 

0.20 лв./ стр. 

0.30 лв./ стр. 

0.40 лв./ стр. 

 

 


