
Приложение № 15 към чл. 63, ал. 6 от НОАМТЦУПТОТ 

 

ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, 

предоставени от Община  Търговище, чрез общински предприятия 

 

1.ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ“ 

 

ТРАУРНИ УСЛУГИ 

№ 
Наименование на услугата или таксата 

Цена в лева  

с ДДС 

1. Стандартен ковчег 60.00 лв. 

2. Изкопаване на ново гробно място, заравяне и оформяне на гроб 120.00 лв. 

3. Превоз на покойник от дома до гробищен парк /за града/ 15.00 лв. 

4. 
Организация на погребението: издирване стар гроб, попълване на 

документи, ред на погребална церемония 
20.00 лв. 

5. Граждански ритуал в зала 25.00 лв. 

6. Надгробен ритуал 10.00 лв. 

7. Надгробен знак /кръст или табелка/ 8.00 лв. 

8. Превоз от залата до гроба с платформен електрокар 5.00 лв. 

9. 
Отваряне на стар гроб - изваждане кости, 

полагане на покойника, заравяне и оформяне на гроба 
 130.00 лв. 

10. Превоз на покойник в кварталите Въбел, Бряг  25.00 лв. 

11. 
Вадене кости от стар гроб за преместване и 

дезинфекция на същия 
130.00 лв. 

12. 

Еднократно почистване на гробно място 10.00 лв. 

абонаментно почистване на гробно място за 3 месеца 25.00 лв. 

 абонаментно почистване на гробно място за 6 месеца 45.00 лв. 

абонаментно почистване на гробно място за 1 година 75.00 лв. 

13. Запазване на гробно място  200,00 лв. 

15. Изкопаване на урна за полагане на покойник за мюсюлманско погребение 20.00 лв. 

16. Комплект дъски за мюсюлманско погребение 60.00 лв. 

17 Вход гробищен парк за частни траурни агенции, за едно погребение 35.00 лв. 

18 Изкопаване на гроб за фамилна гробница и монтаж на същата 150.00 лв. 

19. Съхранение на покойник в хладилна камера за денонощие 

Изм. с Решение 

№ 5 по 

Протокол № 

15 от 

29.10.2020 г. 
48.00 лв.  

20. 

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  

220.00 лв.  

21. 

Избор на гробно място  /при възможност/ 

Цената на 

услуга по т.13  

плюс  
200 лв. 

22. 

Подготвяне на гробно място: 

почистване на гробно място от дънер и корени 
70.00 лв. 

почистване от бръшлян, храсти и друга трайна растителност 
25.00 лв. 

25. 

За заравяне в обща яма на абортни плодове, крайници и др.биологични 

останки, доставени от болнични заведения в специални контейнери – за 1 

брой контейнер 

10.00 лв. 

27. Изкопаване и полагане на стандартна урна 35.00 лв. 

28.  Комплект покривни надгробни плочи 235.00 лв. 



УСЛУГИ РАДОСТНИ РИТУАЛИ 

1.  Сватбен ритуал в зала 65.00 лв. 

2.  Сватбен ритуал на място, определено от младоженците 150.00 лв. 

3.  Сватбен ритуал с музикален съпровод, състоящ се от три инструмента – 

цигулка, пиано /електрическо/ и саксофон в зала 

170.00 лв. 

4.  Сватбен ритуал с музикален съпровод, състоящ се от три инструмента – 

цигулка, пиано /електрическо/ и саксофон на място, определено от 

младоженците 

280.00 лв. 

5.  Сватбен ритуал с механична музика извън ритуална зала, на посочена 

локация в рамките на града – открити местности /поляни и др./  

170.00 лв. 

6.  Сватбен ритуал с музикален съпровод извън ритуална зала, на посочена 

локация в рамките на града – открити местности /поляни и др./  

300.00 лв. 

7.  Наем сватбена арка извън ритуална зала с транспорт на младоженците 100.00 лв. 

8.  Транспортни разходи за изнесен сватбен ритуал извън град Търговище  0.70 лв. на 

километър 

 

2. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» 

 

№ 

Наименование на услугата 

Цена с ДДС в 

лева 

1. 

Откриване или преместване на радиоточка с изграждане на нова 

кабелна линия 

3.00 лв. +  

разходите за 

вложените 

материали по 

план сметка 

2. Откриване или преместване на радиоточка при съществуваща 

кабелна инсталация 
3.00 лв. 

3. За ползване на услугата „кабелно радиоразпръскване”, на точка, за 

година.  

Лица със зрителни увреждания, удостоверили това 

обстоятелства не заплащат такса. 

6.00 лв. 

4. 

За излъчване на съобщение в кабелното радиоразпръскване, за мин. 

 

4.80 лв. 

5. За временно озвучаване  

Озвучаване с мощност до 50 w 12.00 лв. 

Озвучаване с мощност до 100 w 24.00 лв. 

Озвучаване с мощност до 200 w 48.00 лв. 

Озвучаване с мощност до 300 w 72.00 лв. 

Озвучаване с мощност до 400 w 96.00 лв. 

Озвучаване с мощност до 500 w  

Наем допълнителен микрофон 

120.00 лв. 

2.00 лв. 

Възпроизвеждане на звукозапис - Звукозапис на живо, за минута 3.00 лв. 

Монтаж на смесителни пултове до 12 канала 0.30 лв. 

Директни предавания чрез РТЦ по РТМ, за минута 12.00 лв. 

Транспортни разходи, за километър 0.15 лв. 

За временно озвучаване извън работно време и в празнични дни се 

заплаща допълнително стойността на извънредния труд на 

ангажирания персонал 

0.40 лв. 

6. Подвижна сцена 

монтаж и демонтаж 250.00лв. 

Ползване – за денонощие 50.00 лв 

ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГИ/ЗОНА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ 

1 Зона за платено паркиране – на автомобил за час 1.00 лв. 



2 
Временни паркинги за панаири, пазари, тържища и други за автомобил 

на 1 час 
1.50 лв. 

3. Паркинги градска зона – денонощни, охраняеми  

3.1. 

на открито  

Лек автомобил 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

1.20 лв. 

3.00 лв. 

4.00 лв. 

Автобус до 22 места 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

1.50 лв. 

3.00 лв. 

4.50 лв. 

Автобус над 22 места 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.00 лв. 

3.00 лв. 

4.50 лв. 

Товарен автомобил до 4 т. 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.00 лв. 

4.00 лв. 

6.00 лв 

3.2. 

на закрито  

Лек автомобил 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.00 лв. 

3.50 лв. 

4.50 лв. 

Автобус до 22 места 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.00 лв. 

3.50 лв. 

5.00 лв. 

Автобус над 22 места 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.50 лв. 

3.50 лв. 

5.00 лв. 

Товарен автомобил до 4 т. 

до 1 час 

до 12 часа 

до 24 часа 

 

2.50 лв 

4.00 лв. 

6.00 лв. 

4. 

Такси за ползване на паркинги, предплатени за месец  

За лек автомобил 30.00 лв. 

За автобус до 22 места 48.00 лв. 

За автобус над 22 места  84.00 лв. 

За товарни автомобили до 4 тона 54.00 лв. 

За товарни автомобили над 4 тона 108.00 лв. 

5. Предплатени за месец парко места за леки автомобили, извън зони за 

платено паркиране 

30.00 лв. 

6. Нова приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г. 
Ползване на паркинг/зона за платено паркиране на електрически 

автомобили  

безплатно 

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА, ПЛОЩАДКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

1. Стадион „Димитър Бурков“ Цена с ДДС в лв.  

Предоставяне на открито спортно съоръжение за провеждане 

на тренировъчна дейност с ползване на помощни помещения 

/съблекални, баня и сауна/  

за 1 час 90.00 лв. 

Предоставяне на открито спортно съоръжение за провеждане 

на тренировъчна дейност без ползване на помощни помещения 

за 1 час 75.00 лв. 



/съблекални, баня и сауна/  

Предоставяне на открито спортно съоръжение за провеждане 

на официална футболна среща с ползване на помощни 

помещения /съблекални, баня и сауна/  

за 1 час 100.00 лв. 

От заплащане се освобождават: 

ФК „Светкавица“ – мъже, при провеждане на тренировъчна дейност 

ФК „Светкавица – 2014“ – официални срещи с водещи отбори 

През периода от 1 декември до 31 март не се допускат тренировъчни занятия  на стадиона 

за външни лица 

 

 

2. Стадион „Неделчо Камов“ Цена с ДДС в лв.  

Предоставяне на спортно съоръжение за провеждане на 

тренировъчна дейност с ползване на помощни помещения 

/съблекални и баня/  

За 1 час 60.00 лв. 

Предоставяне на спортно съоръжение за провеждане на 

тренировъчна дейност без ползване на помощни помещения 

/съблекални и баня/  

За 1 час 24.00 лв. 

Предоставяне на спортно съоръжение за провеждане на 

официална футболна среща с ползване на помощни помещения 

/съблекални и баня/  

За 1 час 60.00 лв. 

Предоставяне на спортно съоръжение за провеждане на 

официална футболна среща без ползване на помощни 

помещения /съблекални и баня/  

За 1 час 36.00 лв. 

Предоставяне на спортно съоръжение за футбол на граждани, 

извън графика на учебно-тренировъчния процес и официалните 

срещи (футбол на малки врати) без ползване на помощни 

помещения /съблекални и баня/  

За 1 час 20.00 лв. 

ФК „Светкавица“ – мъже, при провеждане на тренировъчен 

процес 

безплатно 

ФК „Светкавица“ – юноши – при провеждане на тренировъчен 

процес и официални футболни срещи 

безплатно 

ФК „Светкавица – 2014“   – при провеждане на тренировъчен 

процес и официални футболни срещи 

безплатно 

3. Работнически стадион 

Предоставяне на открито спортно игрище  за провеждане на 

официални и контролни срещи на отбори от регионалната група 

с ползване на помощни помещения /съблекални и баня/  

За 1 час 48.00 лв. 

Предоставяне на открито спортно игрище  за провеждане на 

официални и контролни срещи на отбори от регионалната група 

без ползване на помощни помещения /съблекални и баня/   

За 1 час 30.00 лв. 

Предоставяне на спортна зала за футбол на граждани  (футбол на 

малки врати),  извън графика на учебно-тренировъчния процес и 

официалните срещи,  без ползване на помощни помещения 

/съблекални и баня/ 

За 1 час 20.00 лв. 

Предоставяне на открито спортно игрище  на граждани  (футбол 

на малки врати),  извън графика на учебно-тренировъчния 

процес и официалните срещи,  без ползване на помощни 

помещения /съблекални и баня/ 

безплатно 

При повреда на имуществото и инвентара в залата /прозорци, врати, ел.лампи и др./ се 

заплащат разходите по отстраняване на повредата 

ФК „Светкавица“ безплатно 

ФК „Светкавица“ – юноши безплатно 

ФК „Светкавица – 2014“ безплатно 

ЦПЛР – ОДК Търговище безплатно 

4. Спортна площадка зад „Център за младежки дейности и инициативи“ 

Предоставяне на спортно съоръжение за граждани без ползване За 1 час 30.00 лв. 



на помощни помещения (съблекалня, баня)  

Предоставяне на спортно съоръжение за граждани с цел 

провеждане на организирани концерти и различни културни 

прояви без ползване на помощни помещения (съблекалня, баня)  

За 1 час 100.00 лв. 

От заплащане на услугата се освобождават: 

- всички организирани спортни мероприятия и състезания на училищни отбори; 

- провеждане на организирани концерти и различни културни прояви на ученици и 

читалищни формации 

5. 

Туристическа услуга любителски и спортен риболов в 

язовири, находящи се на територията на община Търговище 

- общинска собственост  

5,00 лв., с включен 

ДДС, на рибарска 

въдица на ден, при 

максимално позволени 2 

броя въдици на човек на 

ден 

От заплащане на цената се освобождават деца до 14-годишна възраст, придружавани от 

родител (настойник), или друг възрастен придружител. Децата практикуващи любителски и 

спортен риболов могат да използват само 1 брой рибарска въдица за риболовния си престой 

на язовира. 

6. Ледена  пързалка Цена в лева с ДДС 

Ползване на ледена пързалка за 1 час 3.00 лв. 

Ползване на кънки за ледена пързалка за 1 час 2. 00 лв. 

Ползване на тренажор за ледена пързалка 
за 30 

мин. 
5.00 лв. 

7. Нова, приета с Решение № 2 по Протокол № 8 от 28.05.2020 

Игрища за тенис на корт в Спортен комплекс „Неделчо 

Камов“ 

Цена в лева с ДДС 

Ползване на игрище за тенис на корт  в делничен ден до 17.00 

часа  
за 1 час 12.00 лв. 

Ползване на игрище за тенис на корт  в делничен ден след  17.00 

часа 
за 1 час 14.00 лв. 

Ползване на игрище за тенис на корт  в почивен ден  за 1 час 14.00 лв. 

Ползване на игрище за тенис на корт с използване на съблекални 

и бани   
за 1 час 20.00 лв. 

Ползване на тренировъчна стена за 1 час 1.20 лв. 

Карта за 10 часа ползване на игрище за тенис на корт  при 

еднократно заплащане 
10 часа 110.00 лв. 

 Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г. 

 Ползване на игрище за тенис на корт от деца и ученици в 

делничен ден до 17.00 часа 

за 1 час 8.00 лв. 

 Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 29.10.2020 г. 

Карта за 10 часа ползване на игрище за тенис на корт  от деца и 

ученици в делничен ден до 17.00 часа  при еднократно 

заплащане 

за 10 

часа 
70.00 лв. 

ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРКИРАНО ППС  И 

ПРЕСТОЙ И ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ  НА ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ   
Цена в лева с ДДС 

1. За принудително преместване на паркирано ППС  40.00 лв. 

2. За престой и отговорно пазене на ППС на охраняем паркинг за 1 

час 
1.20 лв. 

 

3. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС – ТЪРГОВИЩЕ“ 

 

№ Наименование на услугата 
Единична 

мярка 

Единични 

цени –  

лева без 

ДДС  

1.  Депониране на неопасни битови, производствени и за 1 тон отпадък 20.90 



строителни отпадъци на Регионално депо, с. 

Пайдушко, община Търговище 

2.  

Събиране и транспортиране на битови отпадъци със 

специален автомобил от контейнери тип "Бобър" 1,1 м³ 

до място за третиране   

за разстояние 1 км  6.25 

3. 

Събиране и транспортиране на отпадъци със специален 

автомобил за контейнери с обем 4 м
3
 до инсталация за 

третиране 

за разстояние 1 км  4.00 

4. 
Транспортиране на отпадъци със специален автомобил 

за контейнери с обем 30 м
3
 до Регионално депо 

за разстояние 1 км  5.60 

5.  

Челен товарач – машинно изпълнение на земни, 

изкопни и пътни работи, натоварване на материали и 

отпадъци  

 за 1 МСМ 480.00 

6.  
Транспортиране на отпадъци с автомобил  

до 10 тона  за разстояние 1 км  
5.00 

7. 
Транспортиране на отпадъци с автомобил  

до 14 тона  за разстояние 1 км  
5.74 

8.  
Транспортиране на отпадъци с автомобил   

до 20 тона  
за разстояние 1 км  6.00 

9.  
Третиране на биоотпадъци в инсталация за 

компостиране 
1 тон 18.94 

10.  
Компост, произведен в инсталация за компостиране на 

биоотпадъци 
1 тон 6.00 

11. 
Органичен почвен подобрител, произведен в 

инсталация за компостиране на биоотпадъци 
1 тон 6.00 

12. Асфалтобетон плътна смес: "АС 12,5 изн. В 50/70" 1 тон 110.00 

13 
Асфалтобетон неплътна смес (биндер): 

"АС 16 биндер 50/70" 
1 тон 91.00 

14. 

Частични ремонти в чертите на гр.Търговище: 

Възстановяване асфалтови настилки с  плътен 

асфалтобетон с дебелина на пласта до 5 см, 

включително изрязване, почистване на основата, 

полагане на битумна емулсия, натоварване и транспорт 

на асфалтобетоновата смес  до обекта, полагане, 

уплътнение и всички свързани с вида работа разходи 

м² 25.00 

15. 

Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 

29.10.2020 г. 

Транспортиране на отпадъци с автомобил до 5 тона в 

община Търговище 

За разстояние 1 км 3,56 лв. 

16. 

Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 

29.10.2020 г. 

Транспортиране на отпадъци с автомобил до 5 тона в 

чертите на гр. Търговище 

За 1 курс 25.00 лв. 

17. 

Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 

29.10.2020 г. 

Услуга със специален автомобил - Водоноска 

За разстояние 1 км 6.00 лв. 

18. 

Нова, приета  с Решение № 5 по Протокол № 15 от 

29.10.2020 г. 

Асфалтобетон плътна смес „AC 11,2 изн В 50/70“ 

1 тон 120.00 лв. 

 

 


