
срок 

(дни)
цена (лв.)

срок 

(дни)

цена 

(лв.)

срок 

(дни)

цена 

(лв.)

1
удостоверение за настойничество и 

попечителство
7 3.50 3 5.25 1 7.00 решение на съд, заявление - свободен текст

2
удостоверение на председател на 

етажната собственост
7 3.50 3 5.25 2 7.00

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files

/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5.pdf

3
Издаване на справки по искане на 

съдебни изпълнители
7 0.00 3 0.00 1 0.00 заявление или писмо

http://raioniskar.bg/res/blanks/P1.p

df

http://raioniskar.bg/res/blanks/P2.p

df

5
проверка по искане на етажната 

собственост
7 10.00 не - не - заявление - свободен текст

6
преписи от документи от отдел 

ПРАВЕН
7 2.50 3 3.75 1 5.00 заявление - свободен текст

7

консултиране и изготвяне на 

становище, експертна оценка, 

служебна бележка или друг документ 

по искане на физически или 

юридически лица

7 30 3 45.00 2 60.00 заявление - свободен текст

14 не не - не -
заявление за достъп до обществена 

информация

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files

/zaiavlenie_po_zdoi.pdf

1 брой 0.50 лв.

1 брой 0.50 лв.

1 брой 0.60 лв.

1 страница (А4) 0.12 лв.

1 страница (А4) 0.09 лв.

1 страница (А4) 0.60 лв.

1 брой 3.25 лв.

1 брой 1.15 лв.

1 страница (А4) 1.59 лв.

ксерокопие

аудиокасета

предоставяне на достъп до 

информация по ЗДОИ
8

На основание Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. се въвеждат такси (без ДДС) според вида на носителя, както 

следва:

писмена справкща

дискета

СD

DVD

разпечатване

видеокасета

факс

признаване или отказ на чуждестранни 

съдебни решения и други актове

необходими документи за 

извършване на услугата

линк към бланка на 

заявление  (искане)
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

заявление - бланка П1, препис от 

решението на съда, който го е постановил, 

решението да е влязло в сила, заверен 

превод на документите от МВнР, 

нотариално заверена декларация - бланка 

П2

200.001150.0034

№

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

обикновена 

услуга
бърза услуга

експресна 

услуга

7 100.00

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/P1.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/P1.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/P2.pdf
http://raioniskar.bg/res/blanks/P2.pdf
http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/zaiavlenie_po_zdoi.pdf
http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/zaiavlenie_po_zdoi.pdf



