Такси за административни услуги
Чл. 42.(изм. с реш №320/ 27.10.2005г., изм. и доп. с решение № 75 /
26.03.2020 г. ) (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници
1.1 за лица починали преди 1978 година
- 8.00 лв.
1.2 за лица починали след 1978 година
- 5.00 лв.
1.3 за всеки пореден екземпляр от изработеното
удостоверение за наследници
- 1.00 лв.
2. за издаване на удостоверение за идентичност на
лице с различни имена

- 5.00 лв.

3. декларация за идентичност на лице с различни имена – 0.50 лв.
4. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт
по гражданско състояние
- 5.00 лв.
5. за издаване на удостоверения дубликати от актове за
раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/
на акт за смърт
- 5.00 лв.
6. за издаване на удостоверения за - семейно положение, родените
от майката деца, съпруг и деца, родствени връзки
- 7.00 лв.
7. за обработване на заявление за адрес
7.1 за заявление нов постоянен адрес
- 5.00 лв.
7.2 за заявление – адресна карта за нов настоящ адрес - 5.00 лв.
8. за издаване на удостоверение за постоянен
или настоящ адрес

- 10.00 лв.

9. полагане печат за легализация на документи
издадени от общинска администрация за чужбина

- 6.00 лв.

10. за издаване на удостоверения дубликати от актове за
раждане и брак, както и препис извлечение /повторно/
на акт за смърт - /многоезични, формуляри –A, B и C / - 5.00 лв.
11. образуване на преписка за регистриране на събитие
по гражданско състояние настъпило в чужбина
- 10.00 лв.
12. образуване на преписка, при промяна на имуществени
отношения между съпрузи при вече регистриран брак,
сключен в община Чирпан
- 10.00 лв.
13. за всички други видове удостоверения по
гражданско състояние

- 4.00 лв.

14. за заверено копие от актови книги,
регистри и лични регистрационни картони

- 10.00 лв.

(2) (нова с решение №176/25.10.2012 г. на Общински съвет-Чирпан, изм.
с решение № 75 / 26.03.2020 г.) За извършване на услуга:
- Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуална зала на Община
Чирпан - 75 лв.
- Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуална зала във връзка
с чл.8, ал.3 от Семейния кодекс - 125 лв.
Чл.42а. (нов Реш. № 426/ 07.08.03, изм. с решение № 75 / 26.03.2020 г.) За
услугите по т.1 (ал.1, ал.2 от чл.42) – до 30 работни дни при случаи когато се
получава информация от други населени места.
(2) Административните услуги, извършвани по искане на заявителя на
услугата, могат да бъдат обикновени – до 3 работни дни, и експресни – в работния
ден.
(3) Административните услуги, изпълнявани експресно, са със 100 %
увеличение на цената.

