Публикувано Четвъртък, 6 март 2014 година

Мотиви
към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Търговище
(Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по
Протокол № 8 от 24.04.2008г. в сила от 07.05.2008 г.)
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община
Търговище приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Търговище на e-mail: obsthina@targovishte.bg или в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад
”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.
1.Причини, които налагат приемането:
1.1. С Решение №17209/19.12.2013г. по АД №2441/2013г. Върховен
административен съд потвърди Решение №98/09.01.2013г. на Административен съд
Търговище, с което е отменена разпоредбата на чл.25, ал.2, т.1, б. “в“ от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Търговище и ВРЪЩА делото в тази част на административния орган за ново
произнасяне съобразно дадените указания за представяне на финансова обосновка. Това се
явява една от основните причини, които налагат промяна на Наредбата.
В община Търговище са създадени условия за пълен обхват на децата на 5 и 6 години,
които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, спазвайки изискванията на
чл.20, ал.3 от Закона за народната просвета, а именно:
1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава
гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие;
2. осигурени са учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за
заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му;
3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която
включва и условия за отдих на децата;
4. осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията,
определени в наредби на министъра на здравеопазването - при целодневна организация на
предучилищната подготовка;
5. осигурен безплатен транспорт, в случаите по чл.26, ал.3
Съгласно ал.2 на същия член, предучилищната подготовка на децата се осъществява
в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като
родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.
С Решение на Министерски съвет всяка година се определят стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, а за 2014г. с Решение
№658 от 31.10.2013г. В официално писмо /копие от което прилагаме към настоящите мотиви
/с вх.№ 04-00-111/14.03.2013г. на запитване от Националното сдружение на общините в
Република България Министерството на образованието и науката дава подробно разяснение
какво е включено в разходния стандарт на подготвителните групи. При 5-6 годишните деца
за разлика от единния разходен стандарт за 3-4 годишните се включват и средства за
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издръжка на децата /240лв. на година за едно дете за 2013г., а за 2014г. са 243 лв/, което е
издръжка на децата при целодневна организация, включваща материално-технически
разходи: разход за гориво, ремонтни дейности, консумативи и др.
Съгласно отговора на Министерството на образованието и науката средства за храна
на децата не се включва в стандарта.
За подпомагане храненето на 5-6 годишните деца, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. е
осигурена добавка над определения стандарт, представляваща средства в размер на 72 лв. за
една учебна година / средно на ден на едно дете през учебната година това са 0,40 лв./
За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие с
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 23 от 2005
г. за физиологичните норми за хранене на населението, Община Търговище предвижда
храненето на децата да бъде не по-малко от 1.80 лв. на ден.
Разходът за храна се определя на ден по калкулация на вложените продукти в
дневното меню, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10 .08. 2011 г. на Министерството
на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детските заведения. В детските заведения се използват храни, които отговарят на
изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи
тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство. Приемът на енергия и
хранителни вещества при децата на възраст от 3 до 7 години се определя съгласно Наредба
№ 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).
Храната в детските градини се предлага по предварително изготвени дневни и седмични
менюта, разработени в съответствие с изискванията на тази наредба. При разработване на
менюта се използват препоръчителни среднодневни продуктови набори. Примерни сезонни
менюта и среднодневни продуктови набори се съгласуват с РЗИ /Регионална здравна
инспекция/. Спазвайки тези изисквания и направени калкулации с цени на използваните
продукти, храненето в детските градини се извършва при най-малко 1.80 лева на ден. Това е
разход само за хранителните продукти без да се включва разход за ток и вода, необходими за
приготвянето на храната.
Приложение: Примерно меню и калкулация на използваните продукти
На основание представената по-горе икономическа обосновка предлагаме родителите
и настойниците да заплащат такса за храна в размер на 1.40 лв. на ден /средна месечна такса
30 лв./, като заедно с осигурените 0.40 лв. с ПМС №308/20.12.2010 г. представляват
действителната минимална стойност на вложените хранителни продукти, необходими за
пълноценното хранене на децата.
1.2. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за социално подпомагане “социалните услуги се
извършват срещу заплащане на такси или по договаряне от лицата, които ги ползват”.
За делегираните от държавата дейност такси за социалните услуги се заплащат по
утвърдена с Постановление на Министерски съвет № 91 от 21.04.2003 г. Тарифа за таксите за
социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за социално подпомагане “Таксите за социални
услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и
такси”.
В предвид стартирането на нови социални услуги през 2014 г., разписани в Закона за
социално подпомагане и правилника за неговото прилагане, като местна дейност предлагаме
да бъде включено заплащане на такси от лицата, ползващи социални услуги “местна
дейност” съобразени с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от
републиканския бюджет.
1.3. При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид
видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната
стр. 2 от 21

практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното
потребление и формирането на съответните приходи в общинския бюджет.
Промяната на някои такси за административни и технически услуги, както и цени на
услуги на общински мероприятия се налага от следните причини:
- изискване за обявяване на различни актове в местен всекидневник или в Държавен
вестник, от което произтичат допълнителни разходи.
- към настоящия момент не се отчита спецификата на някои видове услуги и
рисковете на служебните лица, както и разходите за транспорта до някои обекти.
- актуализацията на таксите за административни услуги е в съответствие с
инфлационния индекс и повишените разходи за изготвяне на документите, както и
последователната политика на Общината по разширяване обхвата на предоставените услуги
и подобряване на тяхното качество.
Необходимостта от актуализация на наименованията на някои административни и
технически услуги е във връзка с привеждане в съответствие със Списъка на унифицираното
наименование на административните услуги /СУНАУ/, без да се променя тяхната същност.
Отменят се някои административни услуги, тъй като:
 нямат характеристика на административна услуга по смисъла на
допълнителните разпоредби на § 1 т. 2 от Закона за администрацията, а са
установени като задължение на общинска администрация по ЗМДТ;
 отпаднало е законовото изискване да се извършват от общинска
администрация.
 въвеждат се и нови административно-технически услуги.
1.4. Постъпила докладна записка от директора на Регионален исторически музей
Търговище с предложения за изменения и допълнения на предоставяните услуги във връзка с
промени в Закона за културното наследство и подзаконовите актове, свързани с него.
1.5. Постъпила докладна записка от директора на Ом „Обредни домове и зали”
Търговище с предложения за изменения и допълнения на цени на предоставяните услуги по
точки 2, 9, 16 и 20, както и създаване на нова точка 27.
1.6. Ново оформление на действащата Наредба за определянето и aдминистрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище съгласно
изискванията на Инструкцията за съставяне и оформяне на документите в общинска
администрация Търговище
2. Целите, които се поставят:
 Предлаганите услуги да се приведат в съответствие с настъпилите промени в
нормативната уредба и със Списъка на унифицираното наименование на
административните услуги /СУНАУ/
 Да се осигури минимално увеличение на прихода с цел покриване на инфлационните
разходи за ел.енергия, горива и други.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.
- минимално увеличение на прихода
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община
Търговище е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
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Предвид изложените мотиви, предложението за промяна в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Търговище е както следва:
§ 1. В таблицата по чл. 22 „Други такси” се правят следните изменения и допълнения:
Наименование на услугата
1. Издаване на удостоверение за
данъчна оценка на недвижим
имот
2. Издаване на удостоверение за
декларирани данни
3. Заверяване на молбидекларации за
обстоятелствена проверка
4. Издаване на удостоверение за
данъчна оценка на незавършено
строителство
Не се издава дубликат на
удостоверението
5. Издаване на удостоверение за
платен данък върху превозните
средства
Не се издава дубликат на
удостоверението
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №
9. отм. с Решение №
10. отм. с Решение №
11. отм. с Решение №
12. отм. с Решение №
13. отм. с Решение №
14. Издаване на удостоверение
за платен данък наследство
Не се издава дубликат на
удостоверението.
Таксата е на наследник
15. Издаване на дубликат от
подадени декларации
и платени данъци
16. Издаване на удостоверение
за наличие или
липса на задължения по ЗМДТ
/чл.87, ал.6 от ДОПК/
Не се издава дубликат на
удостоверението
17. Искане за прихващане или
възстановяване на недължимо
платени данъци, такси, глоби и
имуществени санкции на
основание чл. 129, ал. 1 от
ДОПК
19. отм. с Решение №
20. Нова, приета с Решение №
Издаване на препис от документ

Срок за изпълнение
Обикновена -14 дни
бърза - 7 дни
Експресна - 24 часа

Административна такса
oбикновена – 5.00 лв.
бърза – 7.00 лв.
eкспресна - 10.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

няма

обикновена -14 дни
бърза - 7 дни
експресна - 24 часа

oбикновена – 5.00 лв.
бърза – 7.00 лв.
eкспресна - 10.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

2.00 лв.

7 дни
5 дни
3 дни-експресна

3.00 лв.
7.00 лв.
10.00 лв.

30 дни

няма

7 дни

2.00 лв.
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за платен данък върху превозни
средства
21. Нова, приета с Решение №
Издаване на препис от документ
за платен данък върху
недвижими имоти и такса за
битови отпадъци
22. Нова, приета с Решение
Заверка на документи по местни
данъци и такси за чужбина

7 дни

2.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

§ 2. В РАЗДЕЛ ТРЕТИ се правят следните изменения и допълнения
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги
(Загл. изм. с Решение № )
§ 3. В чл. 25, ал.2., т.1, се създава нова б. ”в” със следния текст:
„За посещение на подготвителни групи в ЦДГ и ОДЗ не се заплаща месечна такса за
обучение. За храна родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува от
броя присъствени дни умножени по 1.40 лв.”
§ 4. Създава се нов чл. 29. (отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г., нов
с Решение №) Размерът на таксите за социални услуги местна дейност се определя с тарифа,
утвърдена от Министерския съвет.
§ 5. В таблицата по чл. 39, т. I „ТСУ и архитектура” се правят следните изменения
и допълнения:
Наименование на услугата
1. Изм. с Решение №
Издаване на скици за
недвижими имоти
2. Издаване на скица за
проектиране на обекти на
техническата инфраструктура
3. Изм. с Решение №
Издаване на скица – виза за
проучване и проектиране

Срок за изпълнение

Административна такса

14 дни

Изм. с Решение №
20.00 лв.

14 дни

14 дни

0.20 лв. на метър от улицата
Таксата се заплаща при
получаване на скицата
Изм. с Решение №
20.00 лв.
30.00 лв. на имот в населено
място, за което има изработена
специализирана карта

4. Изм. с Решение №
Презаверяване на скица, от
издаването на която са изтекли
6 месеца
5. Издаване на удостоверение и
скица по Закона за хазарта
6. Изм. с Решение №
Разглеждане и одобрявяне на
инвестиционни проекти, по
които се издава разрешение за
строеж

до 5 работни дни

14 дни
Изм. с Решение №
14 дни

3.00 лв.
за скица – 60.00 лв.
и за удостоверение – 60.00 лв.
По 1.00 лев на кв.м разгърната
застроена
площ /РЗП/ за строежа, а за
обекти на техническата
инфраструктура 0.5% от
строителната стойност на
строежа, но не по-малко от:
За строежи първа категория 500.00 лева
За строежи втора категория -
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400.00 лева
За строежи трета категория 300 лева
За строежи четвърта категория
- 200 лева
Изм. с Решение №

7. Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за
строеж
8. Изм. с Решение №
Издаване разрешение за
изработване на подробни
устройствени планове
/чл. 124, ал. 3 от ЗУТ/
9. Одобряване и обявяване на
проекта за ПУП /чл. 124 и чл.
129 от ЗУТ/
10. Изм. с Решение №
Допускане изработването на
проекти за изменение на
подробни устройствени планове
/чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от
ПР на ЗУТ/

11. Одобряване и обявяване на
проекта за изменение на ПУП /
чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от
ПР на ЗУТ/
12. Издаване на разрешение за
допускане изработването на
комплексен проект за
инвестиционна инициатива
/ чл. 150, ал. 1 на ЗУТ/

За строежи пета категория 100 лева
Изм. с Решение №
7 дни
50.00 лв.
Изм. с Решение №
15.00 лв. на имот
30 дни
30 дни

120 лв.
Изм. с Решение №

14 дни

- 35.00 лв. на имот в населено
място, за което няма изработена
специализирана карта, при
повече от един имот – по 10.00
лв., но не
повече от 60 лв.
45 лв.. на имот в населено
място, за което има изработена
специализирана карта.
Изм. с Решение №

30 дни
60.00 лв. на имот
Изм. с Решение №

30 дни

13. Одобряване и издаване на
разрешение за строеж на
комплексен проект за
инвестиционна
инициатива /чл. 150, ал. 3 и 4 от
ЗУТ/
30 дни

- 35.00 лв. на имот в населено
място, за което няма изработена
специализирана карта, при
повече от един имот – по 10.00
лв., но не повече от 60.00 лв.
- 45.00 лв. на имот в населено
място, за което има изработена
специализирана карта.
с 30 % увеличение на цените по
т. 6- Съгласуване и одобряване
на технически и работни
проекти /чл. 145, ал. 1 от ЗУТ/
за строеж, основен ремонт и
преустройство на
съществуващи сгради и
помещения/ чл. 148, ал. 1, чл.
152 от ЗУТ/ и т.10 - Издаване на
предписание и виза за
изработване на проект за
изменение на ПУП /чл. 134, чл.
135, чл. 15 и § 8 от ПР на
ЗУТ/
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14. Изм. с Решение №
Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за
строеж без одобряване на
инвестиционни проекти
15. Изм. с Решение №
Презаверяване на разрешение
за строеж, което е изгубило
действието си поради изтичане
на срока
16. Изм. с Решение №
Издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми
обекти
17. Издаване на скица за
поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското
обзавеждане, които не са
свързани трайно с терена /в
частни имоти/

18. Изм. с Решение №
Осъществяване на контрол по
строителството при откриване
на строителна площадка и
определяне на строителна линия
и ниво на строежа
19. Проверка за установяване на
съответствието на строежа с
издадените строителни книжа
20. Издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация на
строежи от IV и V категория

7 дни
50.00 лв.

7 дни

10.00 лв.

Отм. с решение №
7 дни
- 30.00 лв. за разрешение
Изм. с Решение №

7 дни

- 20.00 лв. за скица на имот в
населено място, за което няма
изработена специализирана
карта
- 30.00 лв. за скица на имот в
населено място, за което има
изработена специализирана
карта

3 дни

10 лв.

7 дни

30.00 лв.
Изм. с Решение №

7 дни

1.Строежи IV категория /при
наличие на окончателен доклад
от лицето упражняващо
независим строителен надзор в
строителството
- Частни пътища, улици
второстепенната улична мрежа
V и VI клас и съоръжения към
тях 150.00 лв./км, но не повече
от 3000 лева
- Жилища и смесени сгради със
средно застрояване 250.00 лв.
- Сгради и съоръжения на
общественото обслужване с
разгърната застроена площ от
1000 до 5000 кв.м или с 500.00
лв.
- Производствени сгради с
капацитет от 50 до 100 работни
места и съоръженията към тях
500.00 лв.
- Паркове, градини и озеленени
площи до 1 ха 100.00 лв.
- Реконструкции, преустройства
и основни ремонти и смяна на
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предзначението на строежите от
тази категория Съответната
цена, определена за вида на
обекта
- Вътрешни преустройства на
сгради, с които не се засяга
конструкцията им 250.00 лв.
2.Строежи V категория /въз
основа на служебна проверка на
обстоятелствата
по чл. 168 от ЗУТ по
документацията и
съответствието на строежа с
нормативните изисквания/
-Жилищни и смесени сгради с
ниско както и постройки на
допълващото застрояване и
стоп. постройки в земеделски
земи /извън тези от VI
категория/- 100лв.
-Реконструкции, преустройства
и основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите
от тази категория- съответната
цена за вида на обекта.
-Сгради и съоръжения на
общественото обслужване с
разгърната застроена площ до
300 кв.м- 150лв.; от 300 до 1000
кв.м.- 350.00 лв.
-Сгради и съоръжения на
общественото
обслужване с разгърната
застроена площ от 300 до 1000
кв.м.- 300.00 лв.
-Производствени сгради до 10
работни места и
съоръженията към тях-100.00лв.
-Производствени сгради с
капацитет от 10 до 50
работни места и съоръженията
към тях- 300.00лв.
-Строежи от допълващото
застрояване извън тези от
шеста категория- 100.00 лв.
21. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверение за
нанасяне на новоизградени
сгради в действащия
кадастрален план по чл.52 от
ЗКИР, във връзка с чл.175 от
ЗУТ
22. Изм. с Решение №
Съгласуване на идеен
инвестиционен проект

Изм. с Решение №
14 дни
10.00 лв.
Изм. с Решение №
14 дни – при
изготвена
оценка от
лицензирана
фирма –
консултант
30 дни – при

По 1.00 лев на кв.м разгърната
застроена
площ /РЗП/ на строежа, а за
обекти на техническата
инфраструктура 0.5% от
строителната стойност на
строежа, но не по-малко от:
За строежи първа категория
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23. Издаване на разрешение за
строеж на съгласуван и одобрен
идеен инвестиционен проект
24. Изготвяне на оценка за
съответствие на инвестиционен
проект от ЕСУТ

25. Смяна на титуляря в
разрешение за строеж
26. Издаване и заверяване на
копие от разрешение за строеж
27. Изм. с Решение №
Издаване на констативни
протоколи и удостоверения за
степен на завършеност на
строежи
28. Изм. с Решение №
Издаване на заповед за
учредяване право на
преминаване през чужди
поземлени имоти

изготвена
оценка от ЕСУТ

500.00 лева
За строежи втора категория
400.00 лева
За строежи трета категория
300.00 лева
За строежи четвърта категория
200.00 лева
За строежи пета категория
100.00 лева
(Доп. с Решение №3 по
Протокол №19 от 20.12.2012г. в
сила от 01.01.2013г., Изм. с
Решение №
)
За строежи шеста категория
50.00 лева

7 дни

30.00 лв.

30 дни

За строежи трета категория
700.00 лв.
За строежи четвърта
категория
500.00 лв.
За строежи пета категория
300.00 лв.

7 дни

10.00лв.

7 дни

2.00 лв.

Обикновена - 14 дни
бърза до 3 дни

10.00 лв.
30.00 лв.

30 дни

определя се по реда на чл. 210
от ЗУТ /Изготвянето на оценки
и определянето
на размера и изплащането на
обезщетения в изрично
предвидените в закона случаи
се извършват по пазарни цени,
определени от комисия,
назначена от кмета на
общината/

29. Изм. с Решение №
Освидетелстване на сгради и
издаване на заповед за
премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи,
негодни за използване или
застрашени от самосрутване
Изм. с Решение №
30. Удостоверение за
административен адрес на
поземлени имоти

14 дни

Отм. с решение №

Изм. с Решение №
14 дни
10.00 лв.
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31.Изм. с Решение №
Издаване на удостоверения, че
обособените дялове или части
отговарят на одобрени за това
инвестиционни проекти за
извършване на доброволна
делба
32. Изготвяне на оценки за
обезщетяване
33. Издаване на удостоверение
за търпимост на строеж
34. Изм. с Решение №
Попълване/поправка на
кадастрален план
35. Изм. с Решение №
Удостоверения за идентичност
на урегулиран поземлен имот
36. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверения за
факти и обстоятелства по
териториалното и селищното
устройство
37. Отразяване в разписния
списък към кадастралния план
на промени в собствеността на
недвижими имоти, настъпили
след одобряването му
38. Попълване на приложение
от данъчна декларация за
населени места, за които няма
одобрена кадастрална карта
39. Изготвяне на извадка от
действащ устройствен план

40. Издаване на удостоверение
за вида на конструкцията на
съществуващи сгради
41. Изм. с Решение №
Заверка на копие на документ от
технически архив
42. Издаване на скица на
поземлен имот от
специализирана карта върху
магнитен носител

Изм. с Решение №
30 дни
10.00 лв.

30 дни

няма

30 дни

100.00 лв.

30 дни

няма
Изм. с Решение №

7 дни
20.00 лв.
7 дни

30.00 лв.

7 дни

няма

В работно време

5.00 лева

14 дни

- 15.00 лв. за имот в населено
място, за който няма изработена
кадастрална карта
- 20.00 лв. за имот в населено
място, за който има изработена
кадастрална
карта

7 дни

20 лева

7 дни

- за заверка на преписи от
документи – 2.00 лв.
- за заверка на копия от планове
и документацията към тях – 6.00
лв.
- до 50 поземлени имота – по
8.00 лв. за всеки имот
- от 50 до 200 поземлени имота
– 300.00 лв. + по 3.00 лв. за
всеки поземлен имот над 50
- от 200 до 500 поземлени
имота – 750.00 лв. + по 2.00 лв.
за всеки поземлен имот над 200
- от 500 до 1000 поземлени
имота – 1100.00 лв. + 1,80 лв. за
всеки поземлен имот над 500
- над 1000 поземлени имота –
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2000.00 лв. + 1,50 лв. за всеки
поземлен имот над 1000.
43. Предоставяне на скицацветно копие от ПУП /формат
А3 или А4/
44. Предоставяне на данни за
регулационни и нивелетни
репери /описание, координати и
коти/
45. Изм. с Решение №
Допускане на изменения в
одобрен инвестиционен проект
/чл. 154 от ЗУТ/
46. Издаване на удостоверение
за заварена сграда по смисъла
на §21 от ЗУТ
47. Регистрация на технически
паспорт, съгласно Наредба №
5/28.12.2006 г.
48. Издаване на удостоверение
по чл.151 от ЗУТ
49. Разглеждане на идеен проект
от ОЕС
50.(Нова с решение №3 по
Протокол №19 от 20.12.2012г. в
сила от 01.01.2013г.)
Издаване на акт за узаконяване
51.(Нова с Решение №
Издаване на Заповед за
допълване на Разрешение за
строеж, по чл. 154 от ЗУТ
52.(Нова с Решение №
Издаване на заповед за
учредяване на право на
прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура
през чужди имоти
53.(Нова с Решение №
Вписване на сграда (вход) в
регистъра на етажната
собственост и на промени във
вписаните данни и
обстоятелства

5 дни

за формат А3 – 14.00 лв.
за формат А4 – 7.00 лв.

5 дни

3.00 лв. на репер

Изм. с решение №
14 дни

30% от първоначалната
стойност за одобряване

14 дни

48 лева.

7 дни

50 лева.

14 дни

30 лева

30 дни

0,50 лева на м2, но не по-малко
от 50,00 лева

7 дни след съгласуване и
одобряване на идеен
инвестиционен проект.

100.00 лева

7 дни

50.00 лв.

30 дни

няма

14 дни

няма

§ 6. В чл. 39 т. II. (заглавие изм. с Решение № ) Екология:
§ 7. В таблицата по чл. 39, т. II „Екология” се правят следните изменения и допълнения :
Наименование на услугата

Срок за изпълнение

1. Издаване на разрешение за
разкопаване на зелени площи,
улични и тротоарни настилки и
вътрешно-квартални
пространства

за физически
лица - 7 дни
за експлоатационни дружестваслед получаване на
документ за
внесен депозит

Административна такса
Такса: 30.00 лв.
Депозит:
- за възстановяване на
тротоарни настилки – 41.00
лв./кв.м
- за възстановяване на пътни
настилки44.00 лв./кв.м
- за възстановяване на
озеленени площи-
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24.00 лв./кв.м
2. (изм. с Решение №
Издаване на разрешения на
физически и юридически лица
за извозване на битови и
производствeни отпадъци,
строителни и земни маси
3. Издаване на разрешение
отсичане на декоративни
дървета и храсти в частни и
общински имоти.
4. Издаване на разрешение за
премахване, преместване или
окастряне на дълготрайна
дървесна или храстова
растителност за фирми
5. прехвърля се в раздел ІІ на
глава ІІІ с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №
9. Издаване на Разрешително за
водовземане от води,
включително от язовири и
микроязовири и минерални
води - публична общинска
собственост, както и от
находища на минерални води изключителна държавна
собственост, които са
предоставени безвъзмездно за
управление и ползване от
общините
10.Издаване на Разрешително за
ползване на водни обекти публична общинска
собственост, с изключение на
разрешителните по чл. 46, ал.1,
т.З от Закона за водите.
11. За изменение и/или
допълнение на разрешенията за
водоползване и водовземане

12. За продължаване на срока на
разрешенията по т.9 и т. 10.

14 дни

За строителни отпадъци1.60лв. за куб.м.
За земна маса /почва/- 0.80 лв.
за куб.м.

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

30 дни

До 5 км - 2.50 лв.
До 10 км - 4.50 лв.
До 15 км - 7.00 лв.
Над 15 км - 10.00 лв.

изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона
за водите/

изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона
за водите/
изм. с Решение №
Срокът за изменение и/или
допълнение е 30 дни
изм. с Решение №
Срокът за издаване на
разрешителното е до 3 месеца
/съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона
за водите/

за водовземане в размер на 250
лв.

за водоползване в размер на 250
лв.

за водоползване и водовземане в
размер на 130 лв.

такса в размер на 100 лв.

§ 8. В таблицата по чл. 40 т. III. „Транспорт и съобщения” се правят следните
изменения и допълнения :
Наименование на услугата
1. Издаване на разрешение за
таксиметров превоз на пътници
2. Издаване на пропуски за
влизане в зоните и улиците,

Срок за изпълнение
Експресна- 1 ден
Бърза – 3 дни
Обикновена – 7дни
25 дни

Административна такса
20.00 лв. за 1 бр. автомобил
10.00 лв. за 1 бр. автомобил
4.00 лв. за 1 бр. автомобил
10.00 лв. на месец за 1 брой
автомобил.
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ограничени за движение на
пътни превозни средства
3. Отм. с Решение № 3 по
протокол № 10 от 26.04.2012г.
4. Съгласуване на междинна и
начална спирка на
международни автобусни линии

25 дни

5. Изм. с Решение №
Регистрация на пътни превозни
средства с животинска тяга

3 дни

6. Изм. с Решение №
Издаване на комплект стикери
към разрешение за
таксиметрова дейност
6. Отм. с Решение №

Изм. с Решение №
Експресна- 1 ден
Бърза – 3 дни
Обикновена – 7дни

За междина спирка за
една линия - 20.00 лв.
За начална спирка на
една линия - 30.00 лв.
Регистрационен номер 9.16 лв.
Светлоотразители 4.32 лв.
Регистрационен талон 0.10 лв.
За една година 10.00 лв. за 2
броя стикера

§ 9. В таблицата по чл. 40 т. IV „Земеделие и гори” се правят следните изменения и
допълнения :
Наименование на услугата
1. Издаване на заповед на кмета
на Община Търговище съгласно
чл. 34 от ЗСПЗЗ (изземване на
земеделски земи, възстановени
на собственици от ползватели
без правно основание).
2. Заверка на анкетна карта на
земеделските производители.
3. Изм. с Решение №
Издаване на разрешение за
отсичане и изкореняване на
дървета и лозя в
селскостопанските земи
Издаването на разрешението се
извършва само в периода на
вегетация

4. Определяне на размера на
щети по ЗОСИ

5. Отм. с Решение №
6. отм. с Решение № 3 по
протокол № 10 от 26.04.2012г.
7. Изм. с Решение №
Издаване на удостоверение за
собственост на земеделска земя
от емлячен регистър
8. Изм. с Решение №
Издаване на превозен билет за
транспортиране на добита
дървесина извън горските
територии

Срок за изпълнение

Административна такса

30 дни

Изм. с Решение №
20.00 лв.

3 дни

7 дни

Изм. с Решение №
няма
до 5 км - 2.50 лв.
до 10 км - 4.50 лв.
до 15 км - 7.00 лв.
до 20 км - 9.00 лв.
до 25 км - 11.50 лв.
до 30 км - 13.00 лв.
над 30 км - 16.00 лв.

25 дни

до 5 км - 2.50 лв.
до 10 км - 4.50 лв.
до 15 км - 7.00 лв.
до 20 км - 9.00 лв.
до 25 км - 11.50 лв.
до 30 км - 13.00 лв.
над 30 км - 16.00 лв.

3 дни

2.00 лв.

4 дни

Изм. с Решение №
1.50 лв. за 1 бр.
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9. Изм. с Решение №
Маркиране на дървесина,
добита извън горските
територии
Маркиране и сортиментиране
на дървесина на корен
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Измерване и кубиране на
дървесина в лежащо състояние
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Маркиране на дървесина в
лежащо състояние
Едра
Средна
Дребна
Дърва
10.Извършване на
обстоятелствена проверка
за проверка за придобиване на
земеделски земи по давност

30 дни

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр. куб.м.

1.00 лв.
1.20 лв.
1.40 лв.
1.40 лв.

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр.

куб.м.

1.00 лв.
1.20 лв.
1.40 лв.
0.80 лв.

куб.м.
куб.м.
куб.м.
простр. куб.м.

0.60 лв.
0.80 лв.
1.00 лв.
0.80 лв.

7 дни

10.00 лв.

§ 10. В чл. 40 т. V (заглавие изм. с Решение № ) Търговия:
§ 11. В таблицата по чл. 40, т. V „Търговия” се правят следните изменения и допълнения :
Наименование на услугата
1. Отм. с Решение №
2. Съгласуване на заповед за
работно време на търговските
обекти.
- магазини и туристически
обекти /заведения за хранене и
развлечения/
- Заповед за удължено
работно време на магазини
- Заповед за удължено
работно време на заведения
за хранене и развлечения
3. отм. с Решение №
4. (отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
5. Категоризация на средства за
подслон, места за настаняване и
заведения за хранене и
развлечения туристически
обекти:
A. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ
И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Б. СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И
МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
6. отм. с Решение №
7. отм. с Решение №
8. отм. с Решение №

Срок за изпълнение

Административна такса

за съгласуване на
заповед за работно време - 3
дни
Изм. с Решение №
за съгласуване на
заповед за удължено работно
време – 15 дни

Изм. с Решение №
заявление – 3.00 лв.

Срокът на
изготвяне на
категорийната
символика е 2
/два/ месеца

Нова приета с Решение №
Заявление за съгласуване на
заповед за удължено работно
време – 5 лв.

Издаване на Удостоверение за
категоризиране на туристически
обекти: по
Тарифата за таксите, които се
събират по
Закона за туризма, приета с
ПМС № 220
/ДВ бр.93/2002 г./
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9. отм. с Решение №
10.(отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
11. (отм. с Решение № 5 по
протокол № 25 от 24.09.2009г.)
12. отм. с Решение №
13. Нова, приета с Решение №
Промяна в обстоятелствата
по чл. 169 от Закона за туризма

По Тарифата за таксите, които
се събират по
Закона за туризма, приета с
ПМС № 220
/ДВ бр.93/2002 г./

14 дни

§ 12. В таблицата по чл. 41 се правят следните изменения и допълнения :
ТРАУРНИ УСЛУГИ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

Наименование на услугата или таксата
Стандартен ковчег
Изкопаване на ново гробно място, заравяне и
оформяне на гроб
Превоз на покойник от дома до гробищен
парк /за града/
Организация на погребението: издирване
стар гроб, попълване на документи, ред на
погребална церемония
Граждански ритуал в зала
Надгробен ритуал
Надгробен знак /кръст или табелка/
Превоз от залата до гроба с платформен
електрокар
Отваряне на стар гроб - изваждане кости,
полагане на покойника, заравяне и оформяне
на гроба
Превоз на покойник в кварталите Въбел,
Бряг и с. Давидово
Вадене кости от стар гроб за преместване и
дезинфекция на същия
12.1 Еднократно почистване на гробно място

Срок на
изпълнение
незабавно
до 24 часа

Цена с ДДС
45.00 лв.
Изм. с Решение №
85.00 лв.

незабавно

15.00 лв.

незабавно

20.00 лв.

незабавно
незабавно
незабавно

25.00 лв.
7.00 лв.
7.00 лв.

незабавно

5.00 лв.

до 24 часа

Изм. с Решение №
90.00 лв.

незабавно

25.00 лв.

до 24 часа

60.00 лв.

до 24 часа

10.00 лв.

12.2. (Нова с Решение №3 по Протокол №19
от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 3 месеца

25.00 лв.

12.3. (Нова с Решение №3 по Протокол №19
от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 6 месеца

45.00 лв.

12.4. (Нова с Решение №3 по Протокол №19
от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
абонаментно почистване на гробно място

за 1 година

Запазване на гробно място
(изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от
24.09.2009г.)
Изкопаване на мюсюлмански гроб
Изкопаване на урна за полагане на покойник
Комплект дъски за мюсюлманско
погребение

.

незабавно
до 24 часа
до 24 часа

75.00 лв.

200,00 лв.
60.00 лв.
15.00 лв.
Изм. с Решение №

незабавно
40.00 лв.
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17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Вход гробищен парк за частни траурни
агенции, за едно погребение
Изкопаване на гроб за фамилна гробница и
монтаж на същата
Съхранение на покойник в хладилна камера
За самотни, бездомни, безпризорни, без
близки и роднини, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите
за социално подпомагане лица се определя
еднократна помощ за погребение в размер до
165.00 лева
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Избор на гробно място
/при възможност/
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Подготвяне на гробно място:
22.1. почистване на гробно място от дънер и
корени
22.2. почистване от бръшлян, храсти и друга
трайна растителност
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Подравняване на гробно място
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Освежаване на паметник
(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
За заравяне в обща яма на абортни плодове,
крайници и др.биологични останки,
доставени от болнични заведения в
специални контейнери

незабавно

25.00 лв.

незабавно

130.00 лв.

незабавно

30.00 лв. на денонощие

Цената на стандартната
услуга плюс 200 лв.

70.00 лв.
25.00 лв.
10.00 лв.

8.00 лв.
10.00 лева на 1 брой
контейнер
Заплащат еднократно
за
година-100.00лв.
платими до 31март на
текущата
25.00 лв.

(Нова с Решение №3 по Протокол №19 от
20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г.)
Фирми работещи в Гробищния парккаменоделци
Нова с Решение №
Изкопаване и полагане на стандартна урна

§ 13. Отменя се Чл. 45.
§ 14. Отменя се Чл. 46.
§ 15. Чл.47. (изм. с Решение № 5 по протокол № 25 от 24.09.2009г., загл. изм. с
Решение № ) Цени за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти.
§ 16. Изменение и допълнение в Цени за издаване на позволителни за ползване на
недървесни горски продукти
№
I

1

Мярка

Цена, лв.

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода
горска

кг.

0,09

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг.

0,07

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг.

0,02

Наименование
Билки (в сурово състояние)
Грудки, корени, коренища
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2

3

4

5

6

7

8

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка
- други
Листа
- мечо грозде
- боровинка червена и черна, лудо биле
- бръшлян, чобанка
- глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода
горска
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
- орех
- други
Стръкове
- блатно кокиче
- горицвет, лазаркиня
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен
исоп, прозориче жълто, шапиче
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга
миризлива, чубрица планинска
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион
червен, мащерка, очанка, риган обикновен
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица,
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача
трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче
червено, пчелник, равнец бял
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче,
змийско мляко, имел бял, комунига жълта,
комунига жълта, мокреш, оман чер,
росопас, теменуга трицветна, хвощ
- други
Цветове
- липа
- божур, иглика
- метличина, паричка, подбел, ралица,
слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други
Плодове
- боровинка червена и черна, хвойна червена
- хвойна сибирска
- кисел трън, къпина, малина
- бъз, глог, конски кестен, киселица
- орех, обикновен кестен
- шипка
- бъзак, трънка
- други
Семена
- есенен минзухар
- други
Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
Кори
- мъждрян, ясен

кг.
кг.

0,01
0,03

кг.
кг.
кг.

0,08
0,04
0,03

кг.

0,02

кг.
кг.
кг.

0,01
0,01
0,03

кг.
кг.

0,10
0,08

кг.

0,05

кг.

0,04

кг.

0,03

кг.

0,02

кг.

0,01

кг.

0,03

кг.
кг.

0,10
0,05

кг.

0,03

кг.
кг.

0,02
0,01
0,03

кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.

0,15
0,10
0,04
0,02
0,03
0,15
0,01
0,03

кг.
кг.

0,15
0,08

кг.
кг.
кг.

0,15
0,10
0,08

кг.

0,20
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9

10
11

II

1

2

3

4

5
6
7
IIІ
IV

- зърнастец, кисел трън, леска
- върба
- дъб
- бреза
- други
Лишеи, мъхове
- исландски
- боров, дъбов
- други лишеи
- мъхове
Водорасли
Гъби
- смръчкула
- пачи крак
- манатарка
- сиво-жълт пачи крак
- рижийка, челядинка
- масловка
- златист пачи крак
- тръбенка
- други
Генетичен материал за култивирано отглеждане,
включително при лабораторни условия, за създаване
на колекции или за възстановяване на други места в
природата
От защитени лечебни растения
- плодове
- семена
- резници
От лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване
- луковици, грудки, коренища
- плодове
- семена
- резници
От други лечебни растения
- луковици, грудки, коренища от всички
видове, с изключение на описаните

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,10
0,05
0,03
0,02
0,03

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,10
0,04
0,06
0,08
0,30

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

0,40
0,28
0,22
0,10
0,06
0,03
0,10
0,10
0,06

100 г.
100 г.
бр.

20,00
50,00
2,00

бр.
100 г.
100 г.
бр.

1,00
5,00
10,00
0,50

бр.

0,10

- лук (всички видове), перуника (всички видове)
- ботурче есенно (есенна циклама)
- плодове
- семена
- резници
Горски репродуктивни материали
- иглолистни шишарки
- семена от иглолистни видове
- необработени изходни материали от
широколистни видове за добив на семена
- семена от дъбове, бук, костилкови,
черупкови видове и други
- части от растения за вкореняване,
размножаване и залесяване
Събиране на охлюви
Събиране на раци
Улов на жаби
Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
Листников фураж (без фуража за подхранване на

бр.

0,20

бр.
100 г.
100 г.
бр.

1,00
2,00
5,00
0,10

кг.
кг.

0,10
1.00

кг.

0,10

кг.

0,15

кг.

0,03

кг.
кг.
кг.
кг.
простр.

0,10
0,30
0,20
0,03
0,10
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дивеча)
VІ

Х

Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина иглолистна и широколистна (за техн. цели)
Коледни елхи:
- до 1 м
- до 2 м
- над 2 м
Пръчки
- върбови, лескови и др., сурови
- дрянови клони до 1 м
Камъш, папур и др.

XІ

Пънове от всички дървесни видове

XІІ
XIІІ

Борина от пънове
Смола – балсамова (течна и суха)
Паша в горските пасища за една година
1. за едър рогат добитък
2. за коне, катъри, магарета и мулета
3. за овце
4. за свине
5. за кози или ярета до 3 бр.
6. за кози или ярета до 5 бр
7. за кози или ярета над 5 бр.
Годишна такса за съхраняване на семена в
Семехранилище
Месечна такса за ползване на площи за:
1. временни складове за дървени и растителни материали
2. временни депа за строителни материали – строителни
камъни, декоративно- облицовъчни скали, инертни
материали и други
3. временен престой на животни
Такса за устройване на временен бивак (за едно
денонощие) в земи от общинския горски фонд
Такса за разполагане на временни обекти за
осъществяване на стопанска дейност (за едно
денонощие) в гори и земи от общинския горски фонд

VІІ
VIІІ

IХ

XIV

XV

ХVІ

ХVІІ
ХVІІІ

куб. м.
простр.
куб. м.
т

3.00

бр.
бр.
бр.

1,80
2,40
3,60

бр.
бр.
кг.
простр.
куб. м.
т
кг.

0,10
0,10
0,05

за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.

1,50
0,80
0,30
2.00
2.00
2,50
6.00

за 1 кг

4.00

дка

10.00

дка

20.00

дка
за10 м
за м2

2.00

0,50
2.00
0,10

10.00
2

0.50
0.50

§17 . Нова алинея (2), приета с Решение № ) Цените се заплащат преди издаване на
позволителното.
§ 18. Изменения в чл. 48:
ал. (1) се отменя
Досегашното първо изречение на ал. 2 става ал. 1 със следния текст:
За ползване на общинските мери и пасища се заплаща такса в размер на 1.50 лв./декар.
Изречение второ от ал. (2) става ал. 2 със следния текст:
Приходите от заплатените такси за ползване пасища и мери се използват за
поддържането им.
ал. (3) се отменя
§ 19. Таблицата по чл. 48 (а) се изменя както следва:
Групи по категория на
Изм. с Решение №
населеното място
Вид на обекта по чл. 48, ал. 3 от НОАМТЦУТОТ
Изм. с Решение №
По точка 1
по точка 2 и 3
За земи в землищата на
населени места от ІІ и ІІІ
13,00
1,20
категория
За земи в землищата на
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населени места от ІV и V
категория
За земи в землищата на
населени места от VІ, VІІ и
VІІІ категория

9,00

0,80

6,00

0,50

§ 20. Таблицата към чл. 49, т. III. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ се изменя и
допълва както следва:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование на услугата
Посещение в експозиция, образователни екскурзии в кв. Вароша и на
територията на град Търговище
1.1. Индивидуални посетители (ученици, студенти, пенсионери)
1.2. Организирани групи (ученици, студенти, пенсионери)
1.3. Възрастни – индивидуално посещение
1.4. Възрастни – групово посещение (10 и повече лица)
1.5. Семеен билет
1.6. Пакетен билет, включващ посещение на повече от 1 музеен обект:
1.6.1. възрастни
1.6.2. ученици, студенти, пенсионери
1.6.3. хора с увреждания
1.6.4. Семеен билет
1.7. Посещение на всички музейни обекти (4 бр.), с награда
1.8. Деца до 6 години
1.9. Всеки последен четвъртък на месеца
1.10. Хора с трайни увреждания
1.11. Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод
1.12. На национални и официални празници, Нощта на музеите и
29 януари – Освобождението на гр.Търговище
Посещение на образователни програми, музейни ателиета и
работилници
2.1. организирани групи
2.2. индивидуално
Беседи
3.1. на български език
3.2. на чужд език
Заснимане в експозициите
4.1. любителско видеозаснимане
4.2. любителско фотозаснимане
4.3. професионално заснимане – за час
Заснимане на експонати
5.1. видео – на експонат
5.2. фото – на кадър
Прожекция на видеофилми:
6.1. организирани групи
6.2. индивидуални посетители
Научна справка или експертиза за една тема или обект
7.1. от български източници
7.2. от чужди източници
7.3. текуща библиографска справка от български историци
7.4. текуща библиографска справка от чужди източници
7.5. за група обекти
Тематични беседи и лекции за групи /не по-малко от 10 човека/ извън
музея по заявки
8.1. учащи и пенсионери
8.2. възрастни
Еднократно ползване на музейна зала – за 1 час

Цена, лв.
2.00 лв.
1.00 лв.
3.00 лв.
2.00 лв.
5.00 лв.
4.00 лв.
3.00 лв.
безплатно
7.00 лв.
5.00 лв.
Безплатно
Безплатно
Безплатно
2.00 лв. на посетител
безплатно
1.00 лв
2.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
5.00 лв.
100.00 лв.
15.00 лв.
5.00 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
20.00 лв.
40.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
80.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Извънредно отваряне на обект на РИМ-Търговище
Организиране на ритуали в музейни обекти
Ползване на книги в читалня
12.1. ученици
12.2. възрастни
Копирни услуги
13.1. една страница – формат А4
- формат А3
13.2. двустранно – формат А4
- формат А3
13.3. документи от фонда – право на заснимане
13.4. за изнасяне на оригинални материали за копиране с придружител
извън музея, за страница
Предоставяне на музейни материали за заснимане на филми или
документални предавания, за час
Издаване на становище за наличие или липса на археологически
недвижими културни ценности. Инвеститорът поема и разходите
съобразно НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания
За извършване на експертна справка вкл. справка за наличието на
документи и движими културни ценности в основния, обменния и
научноспомагателния фонд на музея, както и в научния архив:
16.1. за устна справка;
16.2. за писмена справка
За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от
основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
17.1. за първа страница
17.2. за всяка следваща страница
За извършване на писмена справка в Автоматизираната
информационна система "Археологическа карта на България":
18.1. за един археологически обект
18.2. за определена територия, в която не са установени археологически
обекти
18.3. за копие на регистрационна карта на археологически обект

20.00 лв. на обект
150 лв.
безплатно
1,00 лв.
0,10 лв.
0.20 лв.
0,20 лв.
0.40 лв.
2,00 лв.
2.00 лв.
100.00 лв.

80.00 лв.

7.00 лв.
5.00 лв. за всяка
страница.

5.00 лв.
2.50 лв.
10.00 лв.
30.00 лв.
7.00 лв.

19.

20
21.
22.

23.

За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи
като културни ценности:
19.1. за една движима културна ценност
19.2. за група от движими културни ценности със сходни характеристики,
включително монети и монетовидни предмети
19.3. за колекция от движими културни ценности
За предоставяне на писмена информация относно недвижими
културни ценности на територията на Търговищка област
За издаване на удостоверение, че дадена сграда е недвижима културна
ценност
За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна
ценност със заверка и заверка на техническа документация, копирана
извън музея
За ксерокопиране на документи на сграда недвижима културна
ценност със заверка и заверка на техническа документация, копирана
извън музея от собственици.

15.00 лв.
50.00 лв.
100.00 лв.
10 лв. за всяка
страница.
10.00 лв. на обект
5.00 лв. на страница
3.00 лв. на страница
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