ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
към чл.39 от Наредба за определяне и
администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община
Шумен.

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА
/без таксите/ предоставяни от общината, общинските предприятия и второстепенните
разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ
ОП „ПАРКОВЕ И ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ“
№

1.

Справка за гробно място

Такса на услугата и срок за изпълнение
Обикновена
Бърза
Експресна
услуга
услуга
услуга
2.40 лв.

2.

Надпис на кръст/табела

10.00 лв.

3.

Некролози - 10бр.

3.00 лв.

4.

Цветни некролози - 1бр.

0.70 лв.

5.

Ламиниране на некролози 1бр.
Организация на погребение
и урнополагане

1.00 лв.

24.00 лв.

8.

Организация на погребение
в дома
Тоалет на покойник в дома

30.00 лв.

9.

Козметичен грим

12.00 лв.

10

Макияж

15.00 лв.

11.

Аранжиране на ковчег

10.00 лв.

12.

Доставка на ковчег

24.00 лв.

13.

Носене на покойник / I-III/

10.00 лв. от 1-3ет.

14.

на етаж след 4ет.

4.00 лв. за всеки
етаж

6.
7.

Шифър

Наименование на
услугата

Превоз до гробищен парк
Шумен
Услуги гробищен парк:
Подравняване на гробно
1.
място еднократно
Попълване на гроб с пръс
2.
15.

20.00 лв.

54.00 лв. /8 км 2 пос/

16.00 лв.
15.00 лв.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Изкоп нов гроб и
погребение
Изкоп стар гроб и
погребение
Изкоп в запазено място и
погребение
Изкопаване на гроб за
бетонова камера
Бетонови елементи за
бетонова камера
Предсрочно изкопаване на
гробно място преди изтекъл
санитарен срок при
условията на чл.26, ал.1 от
Наредба №2 от 21.04.2011г.
за здравните изисквания
към гробищните паркове и
погребването и пренасянето
на покойници
Разбиване и премахване на
бетон и бордюри от гробно
място
Вадене и полагане на кости
Полагане на кости и урно
полагане в гробно място
Ритуал в зала /на гроб/
Престой на покойник в
камера на час
Експресна услуга:
стар гроб - 5ч.,
нов - 3ч.
Фиксиран час на
погребение
Почистване на стар
неподържан гроб
Еднократно почистване на
гробно място
Шестмесечно почистване и
подържане на гробно място
Годишно почистване и
подържане на гробно място

90.00 лв.
120.00 лв.
120.00 лв.
390.00 лв.
Доставна цена
260.00 лв.

24.00 лв.

42.00 лв.
36.00 лв.
30.00 лв.
1.50 лв./час
30.00 лв.

18.00 лв.
24.00 лв.
15.00 лв.
40.00 лв.
96.00 лв.

Други услуги:
Венец - видове - 1бр.
1.

30.00 лв.

2.

Венец - видове - 1бр.

60.00 лв.

3.

Лента с надпис за венец 1бр.

3.60 лв.

4.

Зала подавки

12.00 лв.

5.

Подавки - 1бр.

2.40 лв.

Транспортни услуги:
Транспорт извън града
1.
до100 км.
Транспорт
извън града над
2.
100 км.
Вход Гробищен парк:
3.

0.84 лв./км.

С товарен автомобил

12.00 лв./бр.

С лек автомобил

0.50 лв./бр.

Радостни ритуали:
Сключване на граждански
1.
брак в празничен ден с
музика СD
Сключване на граждански
2.
брак в делничен ден с
музика СD
Сключване на граждански
3.
брак в ресторант
Сключване на гражд. брак в
4.
историческа местност /
изнесено сред природата/
Ритуал именуване
5.
6.

1.08 лв./км.

Юбилеен ритуал

88.40 лв.

28.40 лв.

200.00 лв.
250.00 лв.

20.00 лв.
60.00 лв.

