
                       Приложение № 2 
 
 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 
СЪГЛАСНО 

ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ РАЗДЕЛ II НА ЗМДТ КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ С НОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ 

с ДДС  
 
 

Приети с Решение № 574 от 20.01.2011 год., изменени и допълнени с Решение 
№ 59, Протокол № 9 от 21.02.2012 год., изменени и допълнени с Решение № 241, 

Протокол № 27 от 18.12.2012 г. изменени и допълнени с Решение № 625, Протокол № 
70 от 16.12.2014 г. от Общински съвет гр. Хисаря, изменени и допълнени с Решение 
№ 718 и 719, Протокол 80 от 19.05.2015 г., изменени и допълнени с Решение № 58, 

Протокол 7 от 19.01.2016 г. изменени и допълнени с Решение № 88, Протокол 11 от 
22.03.2016 г. изменени и допълнени с Решение № 460, Протокол № 54 от 20.02.2018 г., 
изменени и допълнени с Решение № 478, Протокол № 55 от 06.03.2018 г., изменени и 
допълнени с Решение № 626, Протокол № 67 от 15.10.2018 г. изменени и допълнени с 

Решение № 668, Протокол № 71 от 18.12.2018 г.   от Общински съвет гр. Хисаря 
 
 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА  

 РАЗДЕЛ 1 - ЦЕНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ 
УСЛУГИ (изм. и допълн. с Решение № 
668/18.12.2018 г.) 

 

1 Одобряване на инвестиционни проекти  

1.1 Одобряване на инвестиционни проекти за сгради : 

 Строежи от VI - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 1,00 лв/м2 РЗП 
/разгъната застроена площ/ 

 Строежи от V - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 
 Строежи от I V - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 1,50 лв/м2 РЗП 

/разгъната застроена площ/ 

 Строежи от III - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 2,00 лв/м2 РЗП 
/разгъната застроена площ/ 

 Строежи от II - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 2,50 лв/м2 РЗП 
/разгъната застроена площ/ 

 Строежи от I - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 3,00 лв/м2 РЗП 
/разгъната застроена площ/ 



 За одобряване на инвестиционни проекти от първа до 
шеста категория 

Не повече от 7000 лв. 

 Одобряване на инвестиционни проекти за линейни 
обекти - телефонни кабели, кабели НН, ВиК мрежи, 
водопреносни мрежи, топлопроводи, далекосъобщителни 
кабели за телевизионни и радио сигнали 

 
 
 

Не повече от 5000 
 - от 1 до 100 м 0.40 лв. м/л 
1.2. - от 101 до 500 м 0.40 лвм/л 
 - от 501 до 1000 м 0.40 лв.м/л 
 - над 1001 м 0.40 лв. м/л 
 - за съгласуване на сградни ВиК отклонения 0.40 лв. м/л 
 -за открити и закрити електроразпределителни 

съоръжения 
0.40 лв. м/л 

 Одобряване на екзекутивна документация по ЗУТ  
1.3. - до 50 кв. М 20,00 
 - от 51 до 500 кв.м 50,00 
 - над 501 кв. М                      100,00 
   

2, Извършване на проверка съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ за 
установяване на съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по 
отношение на застрояването 

 
 
 
24,00 

3. Издаване нареждане за изменение на ПУП при издаване 
на скици от селищата на общината и ПК 

 
50,00 

4. Издаване на схема за преместваем обект по чл. 56 и чл.57 
от ЗУТ и поставяне на рекламно табло 

 
50,00 

5. Разглеждане на проекти за изменение на действуващи 
подробни устройствени планове /ПЗ, ПР, ПРЗ, ПУР, РУП, 
ПУП и др./ 

60 лв. за имоти в регулация        
120 лв. за имоти извън 

регулация 

6. Разглеждане на инвестиционен проект 36,00 

7. За сградни отклонения на инженерната мрежа 36,00 

8. Разглеждане на комплексни инвестиционни проекти             150.00 

9. Окомплектоване на преписка до съда във връзка с 
подадени възражения 

 
10,00 

10. Издаване на удостоверение, че недвижимият имот не е 
актуван, като общинска собственост 

До 7 дни 5.00        
  До 5 дни 10.00      

    До 24 часа 15.00 
11. Заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален 

акт по обстоятелствена проверка 
 

               10.00 

12. Удостоверение на наличие или липси на реституционни 
претенции 

До 7 дни 5.00       
  До 5 дни 10.00      

     До 24 часа 15.00 



13. Издаване на други удостоверения, свързани с общински 
имоти 

До 7 дни 5.00       
  До 5 дни 10.00     

    До 24 часа 15.00 
14. Издаване на дубликат от документ за собственост, 

договор, заповед или други документи съхранявани в 
Общинска собственост 

 До 7 дни 10.00       
  До 5 дни 15.00    

     До 24 часа 30.00 
15. За всички видове общи удостоверения по искане на 

граждани 
11.1.За удостоверения за платено МПС 
11.2.За удостоверение за декларирани данни 
11.3.За удостоверение да данъчна оценка по 
Чл.264 от ДОПК: 
-за срок на издаване - 5 дни                       
-за срок на издаване - 3 дни 
-за срок на издаване - 1 ден 

  4,00                              
  4.00                       
  4.00 
   4.00                    
   6.00                  

    12.00 

16. Издаване на удостоверение по чл.74от ЗУТ за нанесени 
новоизградени общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктора 

 
0.10.лв. на л.м., не по малко от 
25 лв 

17. Заверка на строителна линия и ниво на строеж и 
откриване на строителна площадка 

До 7 дни 20.00 лв. на обект 

18 (изм. и допълн. с Решение № 668/18.12.2018 г.) Издаване 
на Разрешително за отсичане на до 5 броя дървета и/или 
изкореняване на до 1 декар лозя, по реда на ЗОСИ и 
Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и 
декоративната растителност в урбанизираната територия 
и земеделски земи на територията на Община Хисаря  
 

 
15.№№ лв. в 

урбанизирана територия 
20.00 лв. извън 

урбанизирана територия 

19. Отм. с Реш. № 1996 на Адм. съд-Пловдив от 28.10.2015 г.) 

 

 

20. 1. За нанасяне на промени в кадастралния план - 
новопостроени сгради, проводи и други 

3 лв. на точка, но не по малко 
от 12 лева за 1 обект 

 2. За нанасяне в кадастралния план на ново образувани 
поземлени имоти при делба на поземлени имоти и 
възстановяване на имоти с Решение на Обл. С-ба ЗГ и по 
съдебни Решения 

 
 

15 лева за поземлен имот 

21. За регистрация на обект и издаване на удостоверения за 
въвеждане в експлоатация по чл. 117, ал. 3 от ЗУТ 

 

1. За жилищни и вилни сгради с височина до 10 метра, 
както и за основни ремонти и преустройствата им без 
промяна на предназначението 

 
 

150,00 
2. За сгради с височина над 10 метра и РЗП до 2000 м2 от 
които 60% е с жилищно предназначение, както и за 
основните ремонти и преустройствата им без промяна на 
предназначението 

 
 

320,00 
3. За строежи с обществен характер с РЗП до 100 м2 200,00 
4. За строежи с обществен характер с РЗП от 100 до 
500м2, за строежи с производствено предназначение с 
РЗП до 200 м2 

 
380,00 



5. За строежи с обществен характер с РЗП до 2 000 м2 , за 
строежи с производствено предназначение с РЗП до 500 
м2, както и за строежите извън тези по т. 2 и за основните 
ремонти и преустройствата им. 

 
 
 

700,00 
6. За строежи с обществен характер с РЗП над 2000 м2 , за 
строежи с производствено предназначение с РЗП над 500 
м2 както и за строежите извън тези то т. 2 и за основните 
ремонти и преустройствата им 

 
                   1000,00 

 
22. Изготвяне на оценка за съответствие по реда на чл. 142 , 

ал. 6 , т. 1 от ЗУТ 
 

1. Строежи от VI - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 500,00 лева 
2. Строежи от V- та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 550,00 лева 
3. Строежи от I V - та категория по см.на чл. 137 от ЗУТ 600,00 лева 

23. 1. За отразяване на промяна в собствеността в регистъра 
на имотите и в списъка на сградите 

 
6,00 

2. За отразяване на промяна в собствеността в разписните 
книги 

1,20 

24, 1,За предоставяне на копия от кадастрален план или част 
от него в графичен вид по 5.00 лева на дм2 ( за мащаб М 
1:1000) 

6,00 лв.на дм2 

2, За предоставяне на копие от кадастрален план на 
подземни проводи и съоръжения или част от него в 
графичен вид - по 6 лева на дм2 или 0.4 лева на линеен м 
от трасето 

7,20 лв. на дм2   0,48 лв/м 

3, Когато копието по т. 1 и т. 2 се предоставя в цифров 
вид цената се увеличава с 50 % 

9,00 лв. на дм2  10,80 лв. на дм2  
0,72 лв./м 

25. Издаване разрешително за водоползване / водовземане от 
воден обект 

 
250,00 лв. 

26. За продължаване срока на издадено разрешително 
водоползване / водовземане от воден обект 

 
100,00 лв. 

27. За изменение и /или допълнение на разрешително 
водоползване / водовземане от воден обект 

 
130,00 лв. 

 
28. 

 
Заверка на технически паспорт 

 
10,00 лв. 

 
29.  

 
Одобрение на ПБЗ по смисъла на чл.156 б от ЗУТ 

 
25,00 лв. 

 
30. 

 
Одобрение на ПУСО по смисъла на чл. 156 б от ЗУТ 

 
25,00 лв. 

 II РАЗДЕЛ - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНИ  
1. Удостоверение от общ характер 4,00 
2. Служебна бележка /без служебните бележки за доход/ 4.00 
3. Копирни услуги за граждани  

* Формат А - 4 - за 1 страница 0,20 
- за 1 лист 0,30 

* Формат А - 3 - за 1 страница 0,30 



- за 1 лист 0,60 
4. За ползване везна на пазара - 1 бр. 2,50 
4. 
а. 

Депозит за поддържане на чистотата на пазара на кв. м./ 
на ден 

5,00 

5. Продажба на тръжни документи на Общината  
* За продажба по приватизация 70,00 

* За отдаване под наем 50,00 
* За продажба по ЗОС 100,00 
* За обществена поръчка отпада 

6. Декларация за припознаване 2,50 
7. Проверка и издаване на протокол за привеждане в 

изпълнение на заповед на кмета по чл. 34 от ЗСПЗЗ 
 

40,00 
8. Заверка на ксерокопия от актове, договори, заповеди, 

решения и др. 
 

4,00 
9. Удостоверение за платен наем 3.00 

10. 

11. 

Издаване на преписи от договори и други от архива на 
Общината /за 1 страница/ 

 
3.00 

Бланки  
* Разрешения за търговия на открито 3.00 
* Пропуски за празнични базари 3.00 
За реклами и обяви засягащи общинска собственост се 
събират следните ЦЕНИ: 

 

* за раздаване на листовки, проспекти, стоки, мостри 
или проби и др. С рекламна цел на обществени места 

 
2,50 

* за използване на маси от които да се раздават 
рекламни материали 

 
2,50 

- за реклама върху транспирантни ленти, върху табла на 
стойки или върху табла на огради, стени, калкани и 
други  
годишна цена: 

 
 
 

- до 2 м2 
   от 2 м2  до 5 м2  

- над 5 м2 

- 200.00 
- 300.00 
- 600.00 

* за фирмени указателни табели, адрес, телефон, 
предметна дейност, указателна стрелка и др. - годишна 
цена 
- при закрепване на стени, огради и други 
- за гр. Хисар 
- за селата 

 
 
 

50,00  
20,00 

 

12. Издаване на позволително за сеч - нова 2,40 
13. Издаване на позволително за извоз - нова 2,40 
14. При постъпили в общинска администрация Хисаря 

съобщения, призовки, покани за 
доброволно/принудително изпълнение, обявления и 
други документи от ЧСИ с искане от последния 
съответното действие да бъде извършено от работник или 

 
 

15,00 лв. 



служител на Община Хисаря, същите се изпълняват от 
Общинска администрация след предварително заплащане 
от съдебния изпълнител на цена на услуга по сметка на 
Община Хисаря 

 РАЗДЕЛ Ill - ЦЕНИ ЗА ДРУГИ УСЛУГИ (изм. и 
допълн. с Решение № 626/15.10.2018 г. от ОбС-Хисаря, 
изм. и допълн. с Решение № 668/18.12.2018 г.) 

 

1. За ползване на:  
(отменена с Решение № 626/15.10.2018 г. от ОбС-Хисаря)  

1.2. Цена за издаване на Разрешение за ползване на готови 
съоръжения (билборд) с рекламна цел. 

           Цена 5 лв. 

1.3. Цена за ползване на готови съоръжения (билборд) с 
размери 3 на 4 м. за 1 месец. Монтаж и демонтаж от 
ЧОСР. 

  1. Цена 150 лв. едностранно. 

 2. Цена 250 лв. за двустранно. 

1.4. Услуга с багер – за една машиносмяна 360,00 лв. 

1.5.  Услуга с автовишка – за една машиносмяна 170,00 лв. 

2. ЦЕНИ за веселите ритуали:  
• за наем ритуална зала 20,00 
• за музикално оформление 15,00 
• за заснемане с видео камера 10,00 
• за заснемане с фотоапарати, собственост на 

посетителите на ритуала 
 

5,00 
• за осигуряване на фотограф и снимане по време на 

ритуала 
10,00 

• изнесени ритуали В Хисаря -120 лв 
 

В общината -   150 лв. 

2.1. Цена за извършване на сватбен ритуал в “Дом на 
традициите” с. Старо Железаре.  

        200 (двеста) лв. 

2.2 Цена за извършване на сватбен ритуал в Хисаря, на 
територията на археологически обекти. 

           200 (двеста) лв. 

2.3. Цена за извършване на сватбен ритуал в паркова среда, 
колонада, летен театър на територията на града. 

   120 (сто и двадесет). 

2.4. Цена за извършване на сватбен ритуал извън град Хисаря, 
на територията на Общината (Винарска изба Старосел, 
тракийските храмов в Старосел, Аква термите) 

150 (сто и петдесет) лв. 

3. Ползване на заседателна зала кметство с. Старосел 10,00 



3.1. Цена за ползване на заседателната зала в сградата на 
Общината. 

1. Цена 10 лв. на час. 
 
2. Цена за един работен ден  
считано от 08:00 ч до 17:00 ч. 
– 50 лв. 
 
3. Цена за почивни и 
празнични дни – 20 лв. на час 
  
4. Цена за един почивен или 
празничен ден считано от 
08:00 ч. до 17:00 ч. – 100 лв. 

 

3.2. Цена за ползване на мултимедия (проектор, екран, 
лаптоп). 

Цена 20 лв. на час.  

4. Цена за предоставяне на обществена информация 
- преглед на информацията 
- устна справка 
- копие на хартиен носител 
- копие на технически носител 

2,50 

5.1. 
 
 
 
 
5.2 

(изм. и допълн. с Решение № 668/18.12.2018 г.) Цени на 
услуги (билети) за Тракийски култов център: 

- за възрастни 
- за ученици и пенсионери 
- за групови посещения над 30 човека 
(нова с Решение № 668/18.12.2018 г.) Цена на услуга 
за изнасяне на беседа за Тракийски култов център 

 
 

4,00                  
 1,00 

2.00 лв. /човек/ 
 

6.00 лв 
  6  За ползване на открит спортен комплекс ”Крепост” и 

разположените на територията му спортни 
съоръжения, административни и специализирани 
помещения се заплаща цена / с ДДС / , както следва:   

6.1 .За спортни клубове,  които развиват дейност извън 
територията на общината, се определят следните цени 
за почасово ползване,  в зависимост от 
функционалното  предназначение на  спортните 
съоръжения, административни и специализирани 
помещения, както следва: 

6.1.1.Открити спортни имоти и съоръжения : 

6.1.1.1.Футболно игрище / терен с естествена тревна 
настилка , стандартен размер/ - за 1 тренировка,както 
следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 лв./за брой  



- до 10 броя тренировки 

- над 10 броя тренировки  

 6.1.1.2. Футболно игрище / терен с естествена тревна 
настилка , стандартен размер/ - за контролна футболна 
среща  / 90 минути / . 

 6.1.1.3. Площадка за баскетбол, волейбол   - за един астр. 
час / 60 мин./ 

 6.1.1.4. Писта за бягане 

  

6.1.1.5. Трапове за скачане на скок дължина и троен скок - 
за един астр. час / 60 мин./ 

 6.1.2.    Административни и други специализирани 
помещения в обслужващата сграда: 

 6.1.2.1  Санитарни възли / бани, тоалетни/, медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения  – 
за една футболна среща с включени консумативи.  

 6.1.2.2 .Санитарни възли / бани, тоалетни/,медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения –за 
тренировка с включени консумативи.  

6.2. За спортни клубове,  които развиват дейност на  
територията на общината  ползват безплатно 
спортните игрища и съоръжения за тренировки и 
контролни срещи, организирано под ръководството на 
треньор. 

6.2.1.  Санитарни възли / бани, тоалетни/,медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения –за 
тренировка с включени консумативи.  

6.2.2.  Санитарни възли / бани, тоалетни/,медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения –за 
тренировка на деца и юноши от общината  с включени 
консумативи.  

6.3. Граждани, нежители на община Хисаря, заплащат 

200 лв./за брой 

 

400 лв. 

 

60 лв. 

2 лв./човек/час 
5лв./човек/ден 
 
 
2 лв./човек 
 

 

 

120 лв. 

 

70 лв. 

 

 

 

Безплатно 

 

20 лв. 

 

 

безплатно 

 

 



цена / с ДДС / , както следва: 

  6.3.1.Открити спортни имоти и съоръжения : 

  6.3.1.1. Площадка за баскетбол и волейбол 

 

6.3.1.2. Писта за бягане 

 6.3.1.3. Трапове за скачане на скок дължина и троен скок  

 6.3.2.   Административни и други специализирани 
помещения в обслужващата сграда: 

 6.3.2.1.  Санитарни възли / бани, тоалетни/, медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения – 
на човек  с включени консумативи.  

6.4. Граждани, жители  на община Хисаря, залащат 
цена / с ДДС /, както следва: 

 

6.4.1..Открити спортни имоти и съоръжения : 

6.4.1.1. Площадка за баскетбол, волейбол    

  

6.4.1.2. Писта за бягане 

 

6.4.1.3. Трапове за скачане на скок дължина и троен скок  
- за един астр. час / 60 мин./ 

  6.4.2. Административни и други специализирани 
помещения в административната сграда: 

  6.4.2.1. Санитарни възли / бани, тоалетни/, медицински 
кабинет, съблекални  и  други обслужващи помещения  на 
човек  с включени консумативи. 

6.5.  Инвалиди и хора с увреждания, заплащат 50% от 
горепосочените цени на услугите.  

 
20 лв./час 
50 лв./ден 
 
1 лв./човек/час 
5 лв./човек/ден 
2 лв./човек 

 

 

 

5 лв./човек 

 

 

 

10 лв./час 
25 лв./ден 
 

1 лв./човек/час 
2 лв./човек/ден 
10лв./човек/месец 
 
1 лв./човек 
 

 

 

5 лв./човек 
 

 

 

 



6.6. За други мероприятия с неспортен характер, 
провеждани на стадион” Крепост”, с включени 
консумативи  се заплаща цена 12 000 лв. с ДДС, плюс  
внесен депозит в размер на 10 000 лв.; 

6.6.1. Когато не са нанесени щети на стадиона, депозитът 
се възстановява. 

6.6.2. В случаите, когато организатор на мероприятието с 
неспортен характер е Община Хисаря  ползване на 
стадион „Крепост” е безвъзмездно. 

 

 

 

12 000 лв. 

 

безплатно 

 6 А  За ползване на Спортна площадка с.Старосел се 
заплаща цена / с ДДС /, както следва:   

6А.1 .За спортни клубове,  които развиват дейност 
извън територията на общината, се определят 
следните цени за ползване,  както следва: 

6А.1.1.Открити спортни имоти: 

6А.1.1.1.Футболно игрище/Площадка за волейбол – с 
изкуствена тревна настилка   

6А.2.За спортни клубове,  които развиват дейност на  
територията на общината  ползват безплатно 
спортната площадка за тренировки и контролни 
срещи, организирано под ръководството на треньор. 

 

6А.3. За граждани, жители извън територията на 
община Хисаря, залащат цена / с ДДС / , както следва: 

  6А.3.1.Открити спортни имоти и съоръжения : 

  6А.3.1.1.Футболно игрище/Площадка за волейбол – с 
изкуствена тревна настилка   

 

6А.4. За граждани, жители на територията на община 
Хисаря, залащат цена / с ДДС / , както следва: 

 

 

 

 

 

 

50 лв./час 

 

безплатно 

 

 

 

 

 

10 лв./час 

 

 



 

6А.4.1..Открити спортни имоти и съоръжения : 

6А.4.1.1.Футболно игрище/Площадка за волейбол – с 
изкуствена тревна настилка   

 

 

 

2 лв./час 

7. За ползване на тенис корта на община Хисаря от отбори 
пребиваващи в хотелите 

 
5,00 на час 

8. Цена за разрешение за преминаване по забранени улици - 
годишно 

 
60,00 

9. Цена - За програмната програма на Кабелно радио 
• за обява 
• за реклама 
• за платен поздрав 
• за презапис 

 
3.75                   

                       6,25               
6,25            

 12.50 
10, Цена за радиоточки 

• годишна абонаментна цена 
• за поставяне на радиоточка - еднократна цена 

 
10,00       
20,00 

11. Цена за мери и пасища ОПФ 2,40 лв. 
  

 
 
Цени за мероприятия в ТИЦ 

 
 
 

 За пешеходни маршрути в околностите на града 25,00 лв. на ден 

 Водач за планински пешеходни маршрути чрез наемане 
на водачи 

 
30,00 лв. на ден 

 Наем за зала или бизнес срещи 10 лв. на час 

12. Дом на традициите в с. Старо Железаре 
 
 
 
Демонстрации и възпроизвеждане на народни традиции, 
обичаи и други 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
12,00 лв. за демонстрация 

 
30,00 лв. за възпроизвеждане 

на народни традиции и 
обичаи 

 
 
 
 
 
 
 
3,00 лв. 



Цена за фото и видео заснемане за посетителите на  
Етнографски демострационен център „ Дом на 
традициите „ с.Ст.Железаре 

12.1 Цена за пешеходна обиколка на античния град 
Диоклецианопол с времетраене 40 минути. 

За група до 10 човека – цена за 
група 15 лв. 
За група над 10 човека – цена 
за група 30 лв.  

12.2 Цена за нощна разходка в античния град Диоклецианопол 
с времетраене 60 минути.  

Само за група над 6 човека – 
цена 3 лв. на човек 

12.3 Цена за дегустация на минерална вода с времетраене 60 
мин. Включва посещение на водопийните павилиони в 
парковете “Момина сълза” и “Момина баня”, подарък 
“Хисарче” и листовка за всеки. 

Цена за човек – 12.50 лв. 
 
За група над 10 човека – 10% 
отстъпка; 

12.4 Цена за туристическа анимация – изработване на 
индивидуална програма по желание за група (работа с 
деца/ученици, водач извън Хисаря, тематични 
презентации в зала, тематични игри и състезания). 

Цена за група – 30 лв.  

12.5. Входна цена за посещение на “Дом на традициите” с. 
Старо Железаре.  

За възрастни – 3 лв. на човек. 
Пенсионери, ученици и 
студенти – 1 лв. на човек 

12.6 Цена за представяне на народен обичай (Лазаруване, 
Пеперуда, Еньовден и др.).  

Цена за група – 50 лв. 

12.7. Цена за демонстрация на дейности от народния бит 
(предене, плетене с царевична шума, правене на шарена 
сол, автентичен песенен фолклор). 

Цена за група до 10 човека – 
12 лв. 
Цена за група над 10 човека – 
15 лв.  

12.8 Цена за дегустация на баница или пита (демонстрация на 
месене, точене, записване на рецепта и дегустация на 
готовия продукт). Продуктите се закупуват от служителя 
на дома след предварителна заявка от желаещите и  
приготвя баницата или питата. 

Цена за 1 бр. баница – 25 лв.  
Цена за 1 бр. пита 15 лв.  

   13. (изм. и допълн. с Решение № 626/15.10.2018 г. от ОбС-
Хисаря) 
Цени за услуга „ползване на минерални бани“ 
13.1. Цена на услуга /билет/ за ползване на баня 
13.2. Цена на услуга /билет/  за ползване на баня за 
пенсионери, инвалиди, деца до 6 год. и ученици срещу 
представени карти, издадени от ОбА и ученически карти 
13.3. Цена на услуга /билет/ за ползване на вана   
13.4. Цена на услуга /билет/ за ползване на чаршаф                                                           

    
 

 
                 3.50 с ДДС 

 
 

1.50 с ДДС 
8.00 с ДДС 
1.00 с ДДС 



 
 
 
 
 
Раздел IV – Комплексни административни услуги. 

№ Наименование на 
услугата 

Изискуеми документи 
предоставяни от 
гражданите за 
заявяване и 
получаване 

Документи 
необходими в процеса 
по предоставяне на 
услугата, които се 
издават от община 
Хисаря  

Срок за 
изпълнение 

Цена на 
услугата 

1. Издаване на 
скица на имот. 

• Копие на 
нотариален акт 
заверено от 
собственика на 
имота; 

 
• Лична карта и 

копие на 
нотариално 
заверено 
пълномощно 
когато 
представлява; 

• Удостоверение 
за наследници 
от отдел ГРАО 
(в случай на 
починал 
собственик на 
територията 
на община 
Хисаря.) 

• При издаване 
на служебно 
удостоверение 
за наследници 
от друга 
Община; 

5-дневен 
срок  
 
15 работни 
дни 

10 лв. 
 
 
 
10 лв. 

2. Презаверяване 
на скица на 
имот, от 
издаването на 
която са 
изтекли 6 
месеца. 

• Копие на 
нотариален акт 
заверено от 
собственика на 
имота; 

• Лична карта и 
копие на 
нотариално 
заверено 
пълномощно 
когато 
представлява; 

• Удостоверение 
за наследници 
от отдел ГРАО 
(в случай на 
починал 
собственик на 
територията 
на община 
Хисаря); 

• При издаване 
на служебно 
удостоверение 
за наследници 
от друга 
Община; 

5-дневен 
срок 
 
 
 
15 работни 
дни 

7 лв. 
 
 
 
7 лв. 

3. Издаване на 
разрешително 
за отсичане на 
единични групи 
дървета 

• Копие на 
нотариален акт 
заверено от 
собственика; 

• Удостоверение 
за наследници 
от отдел ГРАО 
(в случай на 

5-дневен 
срок  
 
 
15 работни 

10 лв. 
 
 
 
10 лв. 



съгласно чл. 32, 
ал. 2 от Закона 
за опазване на 
селсостопанско
то имущество 
(ЗОСИ), до 5 бр, 
дървета. 

• Лична карта и 
копие на 
нотариално 
заверено 
пълномощно 
когато 
представлява; 

• Нотариално 
заверено 
съгласие при 
съсобственост 
от другите 
собственици; 

починал 
собственик на 
територията 
на община 
Хисаря); 

• При издаване 
на служебно 
удостоверение 
за наследници 
от друга 
Община; 

дни 

4. Данъчна 
оценка на имот 
по чл. 264, ал.1 
от Данъчно-
осигурителния 
процесуален 
кодекс (ДОПК), 
когато са 
изпълнени 
следните 
условия:  
-платени 
данъци, 
-уточнена 
собственост,  
-данните от 
кадастралния 
регистър 
съответстват 
на данните от 
данъчната 
декларация на 
лицата 
(физически или 
юридически). 

• Лична карта и 
копие на 
нотариално 
заверено 
пълномощно 
когато 
представлява; 

• Скица на 
имота от отдел 
“Строителство 
и кадастър”; 

5-дневен 
срок 

10 лв. 

5. Регистрация на 
адрес на 
физическо лице 
(постоянен/нас
тоящ адрес), 
при условие че 
лицето е 
собственик по 

• Копие от 
документ за 
собственост 
заверено от 
собственика; 

• Лична карта и 
копие на 
нотариално 

• Удостоверение 
за наследници 
от отдел ГРАО 
(в случай на 
починал 
собственик на 
територията 
на община 

5-дневен 
срок  
 
 
 
 
 
 

12 лв. 
 
 
 
 
 
 
 



нотариален акт 
или наследник. 

заверено 
пълномощно 
когато 
представлява; 

Хисаря); 
• Удостоверение 

за 
съответствие 
на поземления 
имот с 
локализационн
а единица, 
издадено от 
отдел 
„Строителство 
и кадастър” (в 
случай че не е 
вписана 
улицата в 
нотариалния 
акт); 

• Издаване на 
служебно 
удостоверение 
за наследници 
от друга 
Община; 

 
 
 
15 работни 
дни  
 

 
 
 
 
12 лв. 

Сумата, събрана от цени на услуги, предоставена от Общината съгласно 
Приложение № 2 се отчита по съответните параграфи за видовете услуги, предлагани от 
ОбА 


	Uс ДДС

