
Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и 

юридически   лица 

Наименование на 
услугата    
 
 
 

Такса на услугата и срок на изпълнение 
 

   Имеон 
    Код 

Административен     
регистър 

Наредба 

Обикновена  
    Услуга 
 

Бърза 
услуга 

Експресна 
  услуга 

  

1. Издаване на 
заверено препис-
извлечение от решения, 
актове, договори и 
други документи 

3.00лв./стр. и 
0.50лв.за всяка 
следваща  

5.00лв./стр. 
и 0.50лв. за 
всяка 
следваща 

8.00лв./стр. 
и 0.50лв. за 
всяка 
следваща 

9001           не     да 

2. Издаване на 
удостоверение от общ 
характер и служебна 
бележка 

3.00лв./бр. 5.00лв. 8.00лв 9002         не     да 

3. Заявление за 
закупуване на жилище 

5.00лв./бр.      -----      ----- 9003        не  да 

4. За извършване на 
факс услуга за граждани 
    1.за първа страница 
до формат А4 
    2.за всяка следваща 
страница до формат А4 

1.00лв. 
0.50лв. 

     -----      ----- няма        не    да 

5. Удостоверения 
свързани с вещни права 
върху имоти 

5.00лв. 8.00лв.     -----     4001        не    да 

6. Удостоверение по 
документация и 
заверени копия от 
досието на отчужден 
имот 

5.00лв. 8.00лв.     -----    

7.Удостоверение за 
реституционни 
претенции 

10.00лв. 15.00лв.     -----  4002     не  да 

8. Продажба на дърва 
за огрев 

70.00лв./куб.м.         -----      -----  6002      не  да 

9. Издаване на 
удостоверение за 
регистрация на 
търговски обект 

30.00лв. 45.00лв     -----  7001   не  да 

10. Издаване на 
разрешение за 
удължено работно 
време на заведенията 
за хранене и 
развлечения 

80.00лв. 100.00лв. 120.00лв. 7006 не да 

11. Издаване на 
разрешение за работно 
време 

20.00лв. 30.00лв. 40.00лв.  7007  не да 



12. Издаване на други 
,разрешения за 
извършване на 
търговска дейност 

30.00лв. 45.00лв. 60.00лв.  7008 не да 

13. Ежегодно издаване 
на разрешително за 
спиране на МПС на 
забранените места за 
извършване на товаро-
разтоварна дейност за 
зареждане на търговски 
обекти 

20.00лв.    ------    ------  7009 
 

не да 

14. Еднократно 
ползване на 
заседателната зала в 
сградата на общината: 
а/до 4 часа 
б/повече от 4 часа 

30.00лв. 
10.00лв. за 
всеки следващ 
час след 
четвъртия 

   ------      ------ няма не да 

15. Извършване на 
граждански ритуали и 
ползване на зала: 
   1.за ритуал при 
сключване на 
граждански брак; 
   2.за изнесен ритуал 
при сключване на 
граждански брак на 
територията; 
   3.съставяне на 
удостоверение за 
граждански брак и 
подписи пред 
длъжностно лице; 
    4.именуване на дете; 
    5.изнесено 
именуване на дете 

 
 
 
 
 
 
40.00лв. 
 
 
 
60.00лв. 
 
 
 
Безплатна 
 
 
 
 
 
20.00лв. 
 
40.00лв. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

16. За извършване на 
„тъжни ритуали“: 
     1.такса за   ритуал 
     2.ковчег и кръст: 
    
Размер на таксата за 
използване на 
специализиран превоз 
за тъжни ритуали 

 
18.00лв. 
По доставна 
цена  
 
 
 
 
За гр. Каспичан 
от дома на 

  8004 
 
 
 
 
 
 
 
8005 

не да 



покойника до 
гробищния 
парк-10.00лв.; 
За населените 
места, освен 
гр. Каспичан – 
1.00лв./км.  
 
 
 
 

17. Тръжна 
документация 

10.00лв.   4010,4011 не да 

18.Копие от документ 
 

Едностранно 
А4-0.10лв./стр. 
Двустранно А4 
-0.15лв./стр. 
Едностранно 
А3-0.25лв./стр. 
Двустранно 
А3-0.35 
лв./стр. 

   не да 

19.Ламиниране 
 

А4-1.00лв./стр.    не да 

20.Ползване на Стадион 
„Локомотив“ – гр. 
Каспичан 

-200.00лв. за 
срещи на 
отбори от „В“ 
футболна 
група и от 
зонални и 
областни 
първенства; 
-300.00лв. за 
участие на 
футболни 
отбори от „А“ 
и „Б“ група 
-200.00лв. за 
други 
публични 
събития 

   не да 

21.Ползване на 
помещение на 
Пенсионерски клубове 

10.00лв./час    не да 

22.Специализирани 
услуги с: 
-Автовишка; 
 
 
-Самосвал 
 

 
 
1,50лв./км + 
40.00лв./час 
 
2.00лв./км + 
20.00лв./час 

   не да 



 
-Мини челен товарач 

 
40.00лв./час(в 
границите на 
гр. Каспичан и 
с. Каспичан 

23.Такса за публикуване 
еднократно на реклама 
или обява в местния 
ежеседмичник 
“Устрем“ 

Черно – бяла -
0,15лв. на 
кв.см. без ДДС 
 
Цветна – 0,25 
лв. на кв.см. 
без ДДС 

  9006 не  

 


