ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ
Извадка от:

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Ловеч
/приета с решение № 5/20.11.2015 година; публикувана на 30.11.2015 г. във в-к „Ловеч прес”,
бр.92/30.11.2015 г. и на интернет страницата на Община Ловеч на 01.12.2015 г., в сила от 01.12.2015
година; изм. и доп. с решение № 202 от 12.07.2016 г., публ. на 28.07.2016, в сила от 28.07.2016 г; изм. и
доп. с решение № 211/28.07.2016 г., публ. на 15.08.2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм. и доп. с решение
№ 274/24.11.2016 г., публ. на 15.12.2016 г., в сила от 15.12.2016 г; изм. и доп. с решение № 450/26.06.2017
г., публ. на 13.07.2017 г. в сила от 13.07.2017 г; изм. и доп. с решение № 568/25.10.2017 г., публ. на
13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 721/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в
сила от 10.05.2018 г.; изм. с решение № 869/29.11.2018 г., публ. на 17.12.2018 г., в сила от 17.12.2018 г.;
изм. с решение № 920/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.; изм.и доп. с решение
№ 17/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г.; изм. и доп. с решение № 279/28.01.2021
г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 280/28.01.2021 г., публ. на
15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.; изм. и доп. с решение № 299/25.02.2021 г., публ. на 15.03.2021 г., в
сила от 15.03.2021 г.; изм. и доп. с решение № 359/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от
17.05.2021 г.)

Раздел VІІ
Такси за гробни места
Чл. 51. (1) (изм.и доп., решение № 279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) За ползване
на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
1. Права на гробоползване за 15 години:
- обикновена услуга - 70,00 лв.;
- бърза услуга – 175,00 лв.;
2. За вечни времена 490,00 лв. /105 год. – 7 периода/
3. За семейни гробни места – цените по т. 1 или т. 2, умножени по броя
на гробните места в семейната гробница;
4. За семейни гробни места тип вертикална семейна гробница – цените
по т. 1 и т. 2, завишени с ½;
5. Урнови /умалени/ гробове - ½ от цената на т. 1 и т. 2;
6. За ползване на урнова ниша след първото урнополагане за 15 години
- 50,00 лв.“
(2) Таксите се събират от бюджетна дейност „Обреди” и се внасят в
приход на общинския бюджет ежемесечно.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чл. 53. Определят се цени на услуги и срокове за изпълнение, както
следва:
(4) (изм.и доп., решение № 279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.) Цени на услуги,
предоставени от общинската администрация при тъжни и радостни ритуали
без включен ДДС:
1. Организационно-техническа услуга при погребение или кремация 60,00 лв.;
2. Издирване на гробно място и идентифицирането му по регистри 12,50 лв.;
3. Издирване на гробно място и идентифицирането му в гробищния
парк - 30,00 лв.;
4. Извършване на погребение в ново гробно място:
- обикновена услуга - 300,00 лв.;
- бърза услуга – 750,00 лв.;
4.1. Погребение в ново гробно място предоставено по реда на чл. 17 от
Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на
територията на Община Ловеч - 600,00 лв.;
5. Извършване на погребение в старо гробно място:
- обикновена услуга - 300,00 лв.;
- бърза услуга – 750,00 лв.;
5.1. Извършване на погребение в квартални и селски гробища - 180,00
лв.;
6. Извършване на погребение във вертикална семейна гробница –
зидана - 950,00 лв.;
7. Изкоп за вертикална семейна гробница с вграждане на желязо –
бетонни панелни елементи - 600,00 лв.;
8. Препогребване на тленни останки или урнополагане в гроб:
- обикновена услуга - 70,00 лв.;
- бърза услуга – 175,00 лв.;
9. Обработване на тленни останки при ексхумация - 45,00 лв.;
10. Обработване на неразложени тленни останки при ексхумация –
90,00 лв.;
11. Изработване на компютърен макет некролози - 1,45 лв./бр.;
12. Принтерно копие некролог – черно бял - 0,30 лв./бр.;
13. Принтерно копие – некролог – черно бял – форма А3 - 0,60 лв./бр.;
14. Принтерно копие некролог - цветна снимка - 1,00 лв./бр.;
15. Некролози цветни форма А3 – 2,00 лв./бр.;
16. Некролози цветни с наситен фон /макет и копия/ - 2,50 лв./бр.;
17. Ксерокопие черно-бяло /само текст/ - 0,10 лв./бр.;
18. Ламиниране на 1 брой некролог - 1,00 лв./бр.;

19. Надпис на лента/надгробен знак – маркер – 8,00 лв./бр.;
20. Надпис на лента/надгробен знак – плотер – 11,00 лв./бр.;
21. Превоз на починал до църква, зала за поклонение, гробище – 28,00
лв.;
22. Доставка на ковчег /траурна стока/ до адрес, здравно заведение –
15,00 лв.;
23. Превоз на екип до гробищен парк зала, хладилна камера / Когато
присъствието на персонала не е калкулиран в услугата, за която се налага
присъствието и превоза му отваряне зала, хладилна камера – 20,00 лв.;
24. Транспортна услуга извън рамките на град Ловеч:
- до 25 км. – 28,00 лв.;
- за всеки следващ километър - 0,80 лв./км.;
25. Престой на място за 1 час – 18,00 лв.;
26. Траурна церемония с граждански ритуал в зала – 50,00 лв.;
27. Траурна церемония с граждански ритуал на гробното място – 14,00
лв.;
28. Разрешение за оформяне на гробно място/поставяне на дървена
ограда, добавяне надпис плоча, дребни ремонти:
- обикновена услуга - 12,50 лв.;
- бърза услуга – 31,00 лв.;
29. Монтаж на дървена ограда с включено разрешение за оформяне на
гробно място:
- обикновена услуга - 15,00 лв.;
- бърза услуга – 38,00 лв.;
30. Разрешение за трайно оформяне на гробно място:
- обикновена услуга - 25,00 лв.;
- бърза услуга – 63,00 лв.;
31. Уравняване на гроб:
- обикновена услуга - 14,00 лв.;
- бърза услуга – 35,00 лв.;
31.1. Запълване на гробно място с пръст:
– обикновена услуга - 20,00 лв.;
- бърза услуга – 50,00 лв.;
32. Еднократно почистване на гробно място:
– обикновена услуга - 15,00 лв.;
- бърза услуга – 38,00 лв.;
32.1. Еднократно почистване на гробно място на неподдържан гроб:
- обикновена услуга - 25,00 лв.;
- бърза услуга – 63,00 лв.;
32.2. Еднократно почистване на гробно място от трева с косачки:
- обикновена услуга - 10,00 лв.;
- бърза услуга – 25,00 лв.;
32.3. Измиване на паметна плоча и рамки на гробно място:

- обикновена услуга - 25,00 лв.;
- бърза услуга – 63,00 лв.;
32.4. Засаждане на цветя гробно място /с материал на клиента/:
- обикновена услуга - 25,00 лв.;
- бърза услуга – 63,00 лв.;
32.5. Поливане на цветя гробно място – еднократно:
- обикновена услуга - 10,00 лв.;
- бърза услуга – 25,00 лв.;
33. Абонаментно поддържане на гробно място за 6 месеца – 58,00 лв.;
33.1. Абонаментно поддържане на гробно място за 1 година - 100,00 лв.;
34. Отстраняване на туфа /храст/ дърво от гробно място с диаметър на
ствола до 8 см. - 25,00 лв.;
34.1. Отстраняване на туфа /храст/ дърво от гробно място с диаметър
на ствола до 16 см. - 50,00 лв.;
34.2. Отстраняване на дърво от гробно място с диаметър на ствола до
22 см. - 100,00 лв.;
34.3. Отстраняване на дърво от гробно място с диаметър на ствола до
30 см. - 150,00 лв.;
34.4. Вадене на корени от гробно място при погребение –25,00 лв.;
34.5. Вадене на дънер от гробно място с диаметър до 20 см. –55,00 лв.;
34.6. Вадене на дънер от гробно място 26 см. - 102,00 лв.;
34.7. Вадене на дънер от гробно място с диаметър до 32 см. - 152,50 лв.;
35. Разбиване на бетонни огради, плочи, скрити бетони, платна и
железа от гробно място при погребение с дебелина на плочата до 4 см. 56,50 лв.;
35.1. Разбиване на плочи или скрити бетони, платна и железа от гробно
място при погребение с дебелина на плочата до 8 см. - 100,00 лв.;
35.2. Разбиване на плочи или скрити бетони, платна и железа от гробно
място при погребение с дебелина на плочата над 8 см. - 152,50 лв.;
36. Демонтиране и обратно замонолитяване на стомано-бетонни панели
от гробове тип вертикална семейна гробница - 47,00 лв.;
37. Съхранение на покойник в хладилна камера за едно денонощие. 18,00 лв.;
37.1. Предоставяне на подвижна хладилна инсталация за охлаждане на
покойник - 42,00 лв.;
38. Аранжиране на ковчег - 10,00 лв.;
39. Подсигуряване на гробно място по избор:
39.1. Подсигуряване на гробно място на ЦКГ “Скобелево“ в стар
изоставен гроб - 350,00 лв.;
39.2. Подсигуряване на гробно място в ГП “Стратеш” в стар изоставен
гроб – централна част/лице алея - 1 320,00 лв.;
39.3. Подсигуряване на гробно място в ГП “Стратеш” в стар изоставен
гроб – крайни парцели вътрешни гробове - 700,00 лв.;

40. Ритуал по сключване на граждански брак – пиано –115,00 лв.;
41. Ритуал по именуване на дете – пиано - 100,00 лв.;
42. Сключване на граждански брак:
- обикновена услуга - 55,00 лв.;
- бърза услуга – 138,00 лв.;
43. Включване на мултимедия в зала - 17,00 лв.;
43.1. Монтаж слайдшоу и озвучаване:
- обикновена услуга - 35,00 лв.;
- бърза услуга – 88,00 лв.;
43.2. Монтаж с 1 слайд и озвучаване:
- обикновена услуга - 20,00 лв.;
- бърза услуга – 50,00 лв.;
44. Изнесен ритуал по сключване на граждански брак:
44.1. Изнесен ритуал по сключване на граждански брак на крепост
Ловеч - 362,50 лв.;
44.2. Изнесен ритуал по сключване на граждански брак съгласно чл. 8
от Семейния кодекс - 525,00 лв.;
44.3. (отм., решение № 279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.);
44.4. (отм., решение № 279/28.01.2021 г., в сила от 15.02.2021 г.);
45.Предоставяне на права за видео и фото заснемане на ритуал – 5,00
лева на ритуал;
46. Съпътстващи стоки и услуги се предоставят на потребителите по
цени на производител (доставчик);
47. Огради /бетон – мозайка/– цени съгласно протокол от комисия.
48. Подготовка гробна камера от желязо бетонни елементи/панели – за
1 комплект 10 панела - 300,00 лв.;
48.1. Подготовка на капаци за гробна камера от желязо бетонни
елементи панели – 1 комплект 4 панела - 130,00 лв.;
48.2. Подготовка на един панел за капак на гробна камера от желязо
бетонни елементи - 35,00 лв.;
49. Подсигуряване на урнова клетка/ниша - 600,00 лв.;
49.1. Избор на урнова клетка - 100,00 лв.;
50. Урнополагане в колумбарий - 32,00 лв.;
51.1. Товарене, разтоварване, носене на ковчег с покойник на
територията на гробищния парк - 25,00 лв.;
51.2. Товарене, разтоварване, носене на ковчег с покойник на адрес,
болница, църква - 80,00 лв.;
51.3. Товарене разтоварване за едно ангажирано лице допълнително 25,00 лв.

