
срок 

(дни)
цена (лв.)

срок 

(дни)

цена 

(лв.)

срок 

(дни)
цена (лв.)

1

проверка  и заверка на заявления-

декларации по обстоятелствени 

проверки на имоти

7 20.00 не - не -
молба- декларация за обстоятелствена 

проверка

2
за издаване на дубликат и заверено 

копие от АОС и др. документи
7 7.50 3 11.25 1 15.00 заявление

3
проверка и заверка на ценообразуване 

на фирми, ведомства и др.
7 изчислява се не - не - заявление

4

издаване на дубликат и заверено копие 

от договор за покупко-продажба на 

жилище

7 10.00 3 15.00 1 20.00 заявление

5

такса за ползване на тротоари, 

площади, улични платна и други 

терени за строителни обекти

7
1,00 лв./кв. 

м./ден 
не - не - заявление - свободен текст

6

такса за разполагане на подвижни 

съоръжения пред стационарни 

търговски обекти

7

1,40 лв./кв. 

м./ден 35.00 

лв/кв. 

м./месец  

не - не -
заявление, одобрена схема, документите 

са изброени в бланката
http://raioniskar.bg/res/blanks/T4.pdf

7

такса за ползване на тротоари, 

площади, улични платна и други 

терени за търговска дейност на открито

7

1,40 лв./кв. 

м./ден 35.00 

лв/кв. 

м./месец  

не - не - документите са изброени в бланката http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf

8

такса за разполагане на подиуми в 

периода, когато върху тях има маси и 

столове за консумация

7

0,71 лв./кв. 

м./ден 17.85 

лв/кв. 

м./месец  

не - не - заявление

9

такса за разполагане на подиуми в 

периода, когато върху тях няма маси и 

столове за консумация

7

5,00 

лв/кв.м./мес

ец

не - не - документите са изброени в бланката http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf

10

такса за ползване на места върху които 

са организирани панорами, стрелбища, 

люлки и др.

7
1,20 лв./кв. 

м./ден 
не - не - документите са изброени в бланката http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf

11

такса за ползване на места, върху които 

са организирани панаири, събори и 

празници

7
3,20 лв./кв. 

м./ден 
не - не - документите са изброени в бланката http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf

12

такса за разносна търговия на открито 

с вестници, списания - таксата се 

определя пропорционално на 

ползваната площ

7
1.40 лв./кв. 

м./ден 
не - не - документите са изброени в бланката http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf

13 удостоверение за деактуване на имот 7 15.00 3 22.50 1 30.00 заявление

14
удостоверения за имоти за съдилища, 

нотариуси, СОАП и др.
7 15.00 3 22.50 1 30.00

15

Издаване на удостоверение за 

отписване на имот от актовите книги за 

имотите - общинска собственост или за 

възстановен общински имот

14 15.00 7 22.50 3 30.00

16
писмени справки относно 

реституционни претенции
7 20.00 3 30.00 1 40.00

17 справки по досиетата на АОС 7 15.00 3 22.50 1 30.00

18
справки за извършени сделки  с имоти 

ОС
7 15.00 3 22.50 1 30.00

19
служебни бележки и удостоверения, 

свързани с общински имоти
7 15.00 3 22.50 1 30.00

20
писмено консултиране на фирми, 

адвокати, брокери и др.
7 50.00 3 75.00 1 100.00

21

окомплектоване на преписка за 

изкупуване на право на собственост  

върху земя с учредено право на строеж

30 30.00 7 45.00 не -

22

окомплектоване на преписка за 

учредяване право на строеж, 

пристрояване или надстрояване върху 

имот частна общинска собственост

30 30.00 7 45.00 не -

23

окомплектоване на преписка за 

прекратяване на съсобственост или 

изкупуване на общински имот

30 30.00 7 45.00 не -

24
изготвяне на цени за едностайни и 

двустайни апартаменти
7 50.00        3 75.00 1 100.00

25
изготвяне на цени за тристайни, 

четиристайни и др. апартаменти 
7 75.00 3 112.50 1 150.00

26

издаване на писмо-съгласие и 

комплектоване на преписка за 

заличаване на ипотека, вписана в полза 

на СО

7 30.00 3 45.00 1 60.00

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛ "РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

необходими документи за 

извършване на услугата

линк към бланка на заявление  

(искане)
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

обикновена услуга бърза услуга експресна услуга

№

http://raioniskar.bg/res/blanks/T4.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/T3.pdf


27

справки относно разпределение на 

идеалните части от общите части на 

сгради с етажна собственост

7 15.00 3 22.50 1 30.00

28

справки за технически характеристики 

на жилища, нежилищни имоти и 

техните граници

7 15.00 3 22.50 1 30.00

29

ценообразуване на жилищни обекти, 

надстройки, пристройки, ателиета, 

гаражи и др.

7 изчислява се не не -

30
изготвяне на цени на обекти по 

реализаци на база 
7 изчислява се не не -

31 преработка на ценообразуване 7 изчислява се не не -

32
изчисляване право на строеж и 

издаване на документ за стойността
7 изчислява се не не -

33
комплектоване на преписка за 

заличаване на ипотека
7 30.00 3 45.00 1 60.00

34
подаване на заявление за покупка на 

жилище
1 не не не -

Комплект документи – стая 112

Оригинална настанителна заповед

Договор за наем – оригинал

Бележки за платени- наем, ток, парно / 

http://raioniskar.bg/бланки

35

Справки по актовите книги и издавани 

на заверени копия от документи 

относно общинска собственост

14 7.50 7 11.25 3 15.00

36

Вписване на уведомление за 

извършване на търговска дейност в 

инф. масив "Търговски обекти"

7 - - - - - http://raioniskar.bg/res/blanks/T2.pdf

37 дубликат от архива на отдел РТДОИ 7 10.00 не - не - заявление - свободен текст

http://raioniskar.bg/бланки
http://raioniskar.bg/res/blanks/T2.pdf
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