
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към чл.41 от Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община 
Шумен. 

 
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

№  Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок за изпълнение 

Обикновена 
услуга 

Бърза 
услуга 

Експресна 
услуга 

I.  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 
1 4 Служебно издаване на 

удостоверение за правно 
ограничение 

1 ден/ не се дължи 
такса 

  

2 1987 Предоставяне на данни по 
гражданската регистрация на 
държавни органи и институции 

1 ден/ не се дължи 
такса 

  

3 1997 Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 

1 ден/ 5,00лв.  Веднага 
7,50 лв. 

4 1999 Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак - оригинал 

  веднага 
не се дължи 
такса 

5 2000 Издаване на многоезично 
извлечение от акт за гражданско 

състояние 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

6 2016 Издаване на удостоверение за 
наследници 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/  
7,50 лв. 

7 2017 Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

8 2019 Издаване на препис-извлечение от 
акт за смърт - за първи път 

  Веднага 
не се дължи 
такса 

9 2020 Издаване на заверен препис или 
копие от личен регистрационен 
картон или страница от семейния 

регистър на населението 

1 ден/ 4,00лв.  3 часа/ 6,00 лв. 

10 2033 Възстановяване или промяна на име 7 дни/ не се дължи 
такса 

  

11 2034 Издаване на препис-извлечение от 
акт за смърт за втори и следващ път 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

12 2036 Издаване на удостоверение за 
съпруг/а и родствени връзки 

1 ден/ 8,00лв.  3 часа/ 12лв. 

13 2037 Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак - дубликат 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

14 2038 Издаване на удостоверение за липса 
на съставен акт за гражданско 
състояние (акт за раждане, акт за 

смърт) 

3 дни/ 5,00лв.   

15 2040 Отразяване на избор или промяна на 
режим на имуществените отношения 

между съпрузи 

7 дни/ 20,00лв.   

16 2052 Издаване на удостоверение за 
раждане - оригинал 

  Веднага 
не се дължи 
такса 

17 2053 Припознаване на дете 3 месеца/ не се дължи 
такса 

  



18 2056 Издаване на удостоверение за 
промени на постоянен адрес, 
регистриран след 2000 година 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

19 2057  Издаване на удостоверение за 
родените от майката деца 

1 ден/ 8,00лв.  3 часа/ 12,00лв. 

20 2058 Издаване на справки по искане на 
съдебни изпълнители 

3 дни/ 4лв. 
3 дни/5лв. 
3 дни/8лв. 
3 дни/15лв. 
В зависимост от 
справката 

  

21 2073 Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на 
граждански брак в Република 

България 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

22 2074 Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес за първи път 

  Веднага 
5.00 лв. 

23 2075 Издаване на удостоверение за 
семейно положение, съпруга и деца 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

24 2076 Издаване на удостоверение за 
раждане - дубликат 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

25 2077 Издаване на удостоверение за 
вписване в регистрите на 

населението 

1 ден/ 15,00лв.  3 часа/ 22,50 лв. 

26 2079 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес след подаване на 
заявление за заявяване или за 
промяна на постоянен адрес 

  Веднага 
5.00 лв. 

27 2080 Съставяне на актове за гражданско 
състояние на български граждани, 
които имат актове, съставени в 

чужбина 

7 дни/ 20,00лв.   

28 2092 Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни 

имена 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

29 2104 Издаване на удостоверение за 
промени на настоящ адрес 
регистриран след 2000 година 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

30 2107 Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес след подаване на 
адресна карта за заявяване или за 
промяна на настоящ адрес 

  Веднага 
5,00 лв. 

31 2109 Издаване на удостоверение за 
семейно положение 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

32 2110 Заверка на документи по гражданско 
състояние за чужбина 

1 ден/ 10,00лв.   

33 2128 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

1 ден/ 5,00лв.  3 часа/ 7,50 лв. 

34 2129 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес за първи път 

  Веднага 
5.00 лв. 

35 2132 Промяна в актовете за гражданско 
състояние 

7 дни/ не се дължи 
такса 

  

36 2138 Служебно издаване на 
удостоверение за вписване в 
регистъра на населението 

1 ден/ не се дължи 
такса 

  

37 2390 Комплектоване и проверка на 30 дни/ 15,00лв.   



документи към искане за 
установяване на българско 

гражданство 
38 2391 Издаване на удостоверения за 

настойничество и попечителство 
(учредено по реда на чл. 155 от СК и 

по право - по чл. 173 от СК) 

30 дни/ не се дължи 
такса 

  

39  Издаване на удостоверение за 
приемно семейство 

30 дни/15лв   

40  Признаване на чуждестранни 
съдебни решения, свързани с 

гражданско състояние във връзка з 
чл.118-119 от КМЧП 

30 дни/ 80лв.   

41  Искане на удостоверение за верен 
ЕГН, издадено от ТЗ ГРАО 

3 дни/ не се дължи 
такса 

  

42  Присвояване на ЕГН на български 
граждани, на лице с придобито 

българско гражданство, с разрешено 
постоянно пребиваване 

3 дни/ не се дължи 
такса 

  

43  Издаване на удостоверение по чл.40,  
т.2 от ПП на ЗЧБ 

1 ден/ 15лв  3 часа/ 22,50 лв. 

II.  Административни услуги „Местни данъци и такси”  
1 1998 Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на 
задължения по Закона за 
местните данъци и такси 

До 7 дни 
Не се дължи такса 

 
 
 

 

2 2014  Издаване на удостоверение за 
дължим размер на патентния 

данък 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

3 2071 Издаване на удостоверение за 
декларирани данни 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

4 2091 Издаване на удостоверение за 
дължим и платен данък върху 

наследство 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

5 2124 Издаване на копие от подадена 
данъчна декларация 

3.00 лв на страница 
До 7 дни 

  

6 2125 Предоставяне на данъчна и 
осигурителна информация 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

7 2126  Заверка на документи по 
местни данъци и такси за 

чужбина 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

8 2131 Издаване на препис от 
документ за платен данък върху 

превозни средства 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

9 2393 Издаване на удостоверение за 
данъчна оценка на право на 

строеж 

5.00 лв 
5 дни 

7.50 лв. 
3 дни 

15.00 лв. 
6 часа 

10 2395 Издаване на удостоверение за 
данъчна оценка на право на 

ползване 

5.00 лв. 
5 дни 

7,50 лв. 
3 дни 

15.00 лв. 
6 часа 

11 2396 Издаване на удостоверение за 
данъчна оценка на недвижим 

имот и незавършено 
строителство 

5.00 лв. 
5 дни 

7,50 лв. 
3 дни 

15.00 лв. 
6 часа 

12 2397 Издаване на препис от 
документ за платен данък върху 
недвижимите имоти и такса за 

битови отпадъци 

5.00 лв 
До 7 дни 

  

III.  Административно-технически услуги „Общинска собственост” 
1 1988 Издаване на удостоверение за 10 лв. 15 лв.  



 отписване на имот от актовите 
книги за имотите - общинска 
собственост, или за възстановен 

общински имот 

15 дни 
 

7 дни 
 

2 2021 
 

Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на 

претенции за възстановяване на 
собствеността върху 
недвижими имоти 

40 лв. 
30 дни 

 

60лв. 
15 дни 

 

3 2022 
 

Справка относно разпределение 
на идеални части от общите 
части на сгради с етажна 

собственост 

10 лв. 
15 дни 

15 лв. 
7 дни 

 

4 2059 
 

Издаване на заповед за 
изземване на имот 

30 дни 
Не се дължи такса 

 

 
 

5 2078 
 

Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на съставен 
акт за общинска собственост 

10 лв. 
15 дни 

 

15 лв. 
7 дни  

6 2081 
 

Издаване на удостоверение 
относно собствеността на 

недвижими имоти 

10 лв. 
15 дни 

 
 

15 лв. 
7 дни 

 
 

7 2095 
 

Справки по актовите книги и 
издаване на заверени копия от 
документи относно общинска 

собственост 

2.50 лв. на страница 
7 дни 

 

3.75 лв. на 
страница 

3 дни 
 

8 2105 
 

Установяване на жилищни 
нужди - картокетиране и 
издаване на удостоверение 

 

1 лв. 
60 дни 

• Подаване на  
документи  - до 31 
януари; 
• Разглеждане на  
документи от комисия- 
2 месеца; 
• Обявяване на  
проект на годишен 
списък на гражданите, 
които ще бъдат 
настанени под наем – 
до 01 февруари / В 14-
дневен срок от датата 
на обявяване 
заинтересованите лица 
могат да правят 
възражения по списъка 
до кмета на 
общината./ 
• Утвърждаване на  
окончателен списък на 
гражданите, които ще 
бъдат настанени под 
наем – в едномесечен 
срок след разглеждане 
на постъпилите 
възражения. 
 

 
 

 

9 ------------ Заверка на молба-декларация за 
признаване право на 

собственост чрез извършване 
на обстоятелствена проверка 

50 лв. 
30 дни 

 

75 лв. 
15 дни 

 



10 ----------- *Прекратяване на 
съсобственост в недвижими 
имоти между общината  

6 месеца 
-160 лв. за имоти с 

жилищно 
предназначение; 

- 200 лв за имоти с 
друго предназначение 

  

11 ---------- 

*Изкупуване право на 
собственост от физически или 
юридически лица върху земя с 
учредено право на строеж. 

3 месеца 
-160 лв. за имоти с 

жилищно 
предназначение; 

- 200 лв. за имоти с 
друго предназначение 

  

12 ---------- 

* Придобиване или 
възстановяване право на 
собственост върху земи по 
пораграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

2 месеца 
60 лв. 

  

13 ---------- 
* Учредяване право на ползване 
върху недвижими имоти – 
общинска собственост. 

2 месеца 
-160 лв. за имоти с 

жилищно 
предназначение; 

- 200 лв за имоти с 
друго предназначение 

  

14 ---------- 

Учредяване право на 
пристрояване или надстрояване 
върху недвижими имоти– 
общинска собственост 

  
 

3 месеца  
160 лв. за имоти с 

жилищно 
предназначение; 

 200 лв. за имоти с 
друго предназначение

  

  

15  
Издаване на настанителна 

заповед  
 

5 лв за настаняване под 
наем на граждани с 
установени жилищни 

нужди  
20 лв. е за ведомства  

 

  

16 ---------- 

Приемане на документи за 
продажба на общински жилища 

  
 

20 лв. 
60 дни 

  

IV.  Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 
1 2088 Категоризация на заведения за 

хранене и развлечение 
Тарифа за таксите, 
които се събират по 
Закона за туризма. 
Чл. 2, ал.1, т. 4 

2 месеца 
 

  

2 2047 Категоризация на средства за 
подслон и места за настаняване  

2 месеца 
Тарифа за таксите, 
които се събират по 
Закона за туризма. 

Чл. 2, ал.1,  
т.1, 2 и 3  

 

  

3 2008 Вписване на промени в 
обстоятелствата за 

категоризирани заведения за 
хранене и развлечения и 
издаване на удостоверение 

150 лв. 
14 – дневен срок от 
настъпване на 
промяната. 

  

4 2048 Вписване на промени в 
обстоятелствата за 

150 лв. 
14 – дневен срок от 

  



категоризирани средства за 
подслон или места за 

настаняване и издаване на 
удостоверение 

настъпване на 
промяната. 

5 2089 Потвърждаване или промяна  
категорията на туристически 

обект 

В срок до три месеца 
преди изтичане на 5 – 
годишния срок 

Тарифа за таксите, 
които се събират по 
Закона за туризма. 
Чл.6, т. 1, 2, 3 и 4 

 

  

6 2050 Прекратяване на категория на 
туристически обект 

Чл. 137, ал. 1 от Закона 
за Туризма 

  

7 2123 Издаване на удостоверение за 
категория на туристически 

обект – дубликат  

100 лв. за дубликат на 
удостоверение 

50 лв. за нова табела 

  

8 ------------ Издаване на разрешение за 
маси за сервиране към 
заведенията за хранене и 

развлечения 

14 дни 
10 лв. 

7 дни  

9 ----------- Издаване на Заповед за 
ненормирано работно време на 
заведенията за хранене и 

развлечения   

14 дни 
50 лв. 

7 дни  

10 2069 Издаване на разрешeние за 
таксиметров превоз на пътници 
и холограмни стикери за 

автомобилите 

              30 лева  
              14 дни 

  

V. Административни услуги „Зелена система” 
 

1 1996 Издаване на разрешение за 
отсичане на над 5 пет броя 
дървета и на лозя над 1 декар 

 

Издава се от 
управление 
„Земеделие“, 
Общинска 
администрация 
 

  

2 2031 Издаване на разрешение за 
отсичане на дълготрайни 

декоративни дървета и дървета 
с историческо значение 

 

20 лева –  в личен имот; 
Безплатно – в 
общински имот. 
Срок - 30 дни 
 

40 лева – 14 дни, 
касаещо личен 
имот 
 

 

4 2046 Експертна оценка на дървесина 
и храстова растителност 

(в личен имот) 

20 лева – 30 дни 
 

40 лева – 14 дни, 
касаещо личен 
имот 
 

 

5 2068 Издаване на превозен билет за 
транспортиране на добитата 
дървесина извън горските 

територии 

За оригинал 
1.0 лв. за  1 бр. 
За дубликат 
0.50 лв. за 1 бр.   

  

VI.  Административни услуги „Селско стопанство и екология” 
1 2029 Регистрация на собственици на 

пчели и пчелни семейства 
(извършва се от кметствата) 

      Безплатно 
        30 дни 
 

  

2 2045 Издаване на разрешително за 
достъп до горски територии 

 

Безплатно - 7 дни от 
датата на подаване на 
заявлението. 

  

3 2066 Издаване на позволително за 
ползване на лечебни растения 

Според количество и 
вид  – чл. 47 б от 
Наредбата за 

  



определянето и 
администрирането на 
местните такси и цени 
на услуги на 
територията на община 
Шумен. 
Срок на изпълнение:  
1 ден – в случаите, 
когато не се изискват 
допълнителни справки; 
5 дни – в случаите, 
когато се изискват 
допълнителни справки. 

4 2086  Издаване на разрешение за 
отсичане до 5 пет броя дървета 

и на лозя до 1 декар в 
селскостопанските земи 

20 лева – 30 дни 
 

40 лева – 14 дни 
 

 

5 2006 Измерване, кубиране и 
маркиране на дървесина, 
добита извън горския фонд 

За измерване и 
кубиране 
1. едра – 0.50 лв. за куб. 
м.  
2. средна – 0.60 лв. за 
куб. м.  
3. дребна – 0.70 лв. за 
куб. м.  
4. дърва пространствен 
куб. м. – 0.40 лв.   
За маркиране 
1.1 едра - 0.30 лв. за 
куб. м.  
2.1 средна – 0.40 лв. за 
куб. м.  
 35 
3.1 дребна – 0.50 лв. за 
куб. м.  
4.1 дърва 
пространствен куб. м. – 
0.40 лв 
 
Срок: 3 дни 

  

6 2093 Издаване на предписание за 
насочване на битовите и 
строителните отпадъци 

 

5 дни 
6 лв. за удостоверение 
и 
3,50 лв./тон СО 
Не се заплаща за земни 
маси 

  

VII. Административни услуги „Реклама”  
1. 2100 Издаване на разрешение за 

поставяне на рекламно-
информационни елементи 

1. до 1 кв.м. – 2.50 лв.  
2. от 1 до 4 кв.м. – 5 
лв.  
3. над 4 кв.м. – 10 лв.  
7  дни; 

  

VIII.  Административни услуги „Транспорт”  
1. 2012 Издаване на карта за безплатно 

паркиране на МПС,обслужващи 
хора с увреждания и използване 
на улеснения при паркиране 

Безплатно 
30 дни 

 
 

 

2. 2394 Съгласуване на проекти за 
организация на движението 

1.  постоянна – 35 лв.  
2.  временна – 25 лв.  

  



 

 

 

 

 

 

(ОД) и паркирането, 
светофарни уредби, промени в 
съществуващата ОД и режима 
на работа на светофарните 
уредби по искане на физически 
и юридически лица 

14 дни 

IX. Административни услуги „Социални дейности”  
1. 2127 Приемане и обработка на 

заявления за изготвяне на 
предложения до общинския 
съвет за отпускане на 
персонални пенсии 

Без такса 

Срок-текущ 

  

2. ----------- Кандидатстване за финансова 
помощ за лечение на граждани 
на община Шумен 

Без такса  

4 месеца 

  

3. ----------- Приемане на декларация за 
изразяване на несъгласие за 
вземане на органи, тъкани и 
клетки след смъртта 

Без такса 

Срок-текущ 

  

4. ----------- Приемане на заявление-
декларация за изплащане на 
транспортни разходи на 
военнопострадали 

Без такса 

Срок-текущ 

  


