ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ
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/

Раздел VІІ
Такси за гробни места
Чл. 51. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат
еднократно такси, както следва:
1. До 15 години – 20,00 лв.;
2. За вечни времена – 100,00 лв.;
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.
(2) Таксите се събират от бюджетна дейност „Обреди” и се внасят в
приход на общинския бюджет ежемесечно.
Глава четвърта
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 53. Определят се цени на услуги и срокове за изпълнение, както
следва:
***
(4) Цени на услуги, предоставени от общинската администрация при
тъжни и радостни ритуали без включен ДДС:
1. Организационно-техническа услуга – 22,00 лева.
2. Издирване на гробно място и идентифицирането му по регистрите и
програмните продукти – 5,00 лева.
3. Издирване на гробно място и идентифицирането му в гробищен
парк - 13,75 лева.

4. Извършване на погребение в ново гробно място – 150,00 лева.
5. Извършване на погребение в старо гробно място – 150,00 лева.
6. Извършване на погребение в семейна гробница – зидана – 500,00
лева.
7. Извършване на погребение в семейна гробница – панелна /без
стойността на панелните елементи/ - 330,00 лева.
8. Погребване на тленни останки или урнополагане – 41,00 лева.
9. Обработване на тленни останки при ексхумация – 25,00 лева.
10. Обработване на неразложени тленни останки при ексхумация –
50,00 лева;
11. Изработване на компютърен макет за некролози – 1,45 лв./бр.
12. Принтерно копие на обикновен черно-бял некролог /черно-бяла
рамка и снимка/ - 0,10 лв./бр.
13. Некролози – обикновени черно-бели с фигури – 0,20 лв./бр.
14. Некролози с цветна снимка – 1 лв./бр.
15. Некролози – черно-бяла снимка и цветни фигури – 0,60 лв./бр.
16. Некролози цветни с наситен фон /макет и копия/ - 2,50 лв./бр.
17. Ксерокопие черно-бяло – 0,05 лв./бр.
18. Ламиниране на 1 брой некролог – 1,00 лева.
19. Надпис на надгробен знак /Надпис на лента (МАРКЕР) – 7,00
лв./бр.
20. Надпис на надгробен знак /Надпис на лента (ПЛОТЕР) – 10,00
лв./бр.
21. Превоз на покойник до църква, зала за поклонение и гробищен
парк в град Ловеч – 20,00 лева.
22. Доставка на ковчег до адрес на територията на град Ловеч – 10,00
лева;
23. Превоз на екип до гробищен парк на територията на град Ловеч –
10,00лева;
24. Транспортна услуга извън рамките на град Ловеч -до 25км. - 20,00
лева – за всеки следващ километър 0,70 лв/км ;
25. Престой на място – 1,00 лева /5мин. / ;
26. Ползване на зала за траурна церемония – 13,00 лева;
27. Траурна церемония с граждански ритуал – 7,00 лева;
28. Разрешение за оформяне на гробно място за 40 дена от смъртта –
10, 00 лева;
29. Монтаж на дървена ограда, включително разрешение за оформяне
на гробно място за 40 дни /цената на оградата не е включена/ - 12.50 лева;
30. Разрешение за трайно оформяне на гробно място – 20,00 лева;
31. Уравняване на гроб, чрез запълване с пръст – 6.80 лева;
32. Еднократно почистване на гробно място – 6.80 лева;
33. Поддръжка на единично гробно място, абонамент за 6 месеца –
30,00 лева;

34. Отстраняване на дървета, храсти и корени от гробното място –
20,00 лева;
35. Разбиване на бетонни огради и плочи от гробното място – 30,00
лв.;
36. Демонтиране и обратно замонолитяване на стомано-бетонни
панели от гробове тип вертикална семейна гробница – 30,00 лв;
37. Ползване на хладилна камера:
37.1. За първото денонощие – 12,50 лева;
37.2. За всяко следващо денонощие – 7,50 лева;
38. Аранжиране на ковчег – 5,00 лева;
39. Подсигуряване на гробно място по избор:
39.1. ЦГП “Скобелевско шосе– 50,00 лева;
39.2. ГП “Стратеш” – централни части / лице алея – 200,00 лева;
39.3. ГП “Стратеш” – крайни парцели /вътрешни гробове– 150,00 лева;
40. Класически ритуал по сключване на граждански брак:
40.1. С пиано – 60,00 лева;
40.2. С механично озвучаване – 70,00 лева;
40.3. С хор и пиано – 80,00 лева.
41. Ритуал по именуване на дете:
41.1. С пиано – 60,00 лева;
41.2. С механично озвучаване – 70,00 лева;
41.3. С хор и пиано – 80,00 лева;
42. Романтичен ритуал по сключване на граждански брак:
42.1. С пиано – 130,00 лева;
42.2. С механично озвучаване – 140,00 лева;
43. Включване на мултимедия – 15,00 лева;
43.1. Монтаж слайдшоу – 15,00 лева ;
43.2. Механично озвучаване в зала – 10,00 лева;
44. Изнесен ритуал по сключване на граждански брак:
44.1. „Класически” на крепост Ловеч – 335 лева;
44.2. „Романтичен” на крепост Ловеч – 390,00 лева;
44.3. В ресторант, градина, парк, плаваща сцена на река Осъм - 500,00
лева;
44.4. „Царска /болярска/ сватба” – Ловешка крепост – 500,00 лева.
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.

