
2015 – Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са 

едностранни актове и не подлежат на вписване 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Секретар на Община Сърница 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за нотариусите и нотариалната дейност – чл. 83; 

 Административнопроцесуален кодекс – чл. 29, ал. 5 

 

Необходими документи и процедури: 

 Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни 

документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване /по образец/; 

 Документ за самоличност (за справка); 

 Два или повече екземпляра на документа, които се представя за нотариално 

удостоверение; 

 Документ за платена такса. 

 

Такса на административната услуга: 

  Съгласно чл. 1, т. 5 от Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и 

нотариалната дейност: 

За удостоверение на дата и подписите на частни документи без определен материален 

интерес:  

а) За първият подпис – 5 лв.; 

б) При преупълномощаване таксата за подпис е в двоен размер на таксата по т. а); 

в) За всеки следващ подпис – 2 лв.; 

г) На документи, които ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права 

върху имот, за всеки подпис – 10 лв.; 
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д) При преупълномощаване таксата за документи, които ще се ползва за учредяване, 

промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис в двоен размер таксата 

по т. г); 

Забележка: Таксите по т.5 се събират еднократно при едновременното удостоверяване на 

датата и подписите, а в противен случай се събират отделно. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 3 дневен срок от заявяване на услугата. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Определя се от лицата, чиито подписи се удостоверяват нотариално. 
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П Р О Т О К О Л 

за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които 

са едностранни актове и не подлежат на вписване 
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2015) 

  

 

Днес, ....................... г., длъжностното лице: …………………………………………………………….. 

                                                   (посочват се трите имена на длъжностното лице) 

на длъжност ………………………………………………………………………… в Община Сърница 

                                       (наименование на длъжността и звеното) 

на основание чл.29, ал.5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                          (посочват се трите имена на лицето) 

ЕГН: ……………………… с постоянен/настоящ адрес: гр./с…………………......................................, 

община................................., област .............................., ул. (ж.к.) ............................................................, 

тел.: .................................................., електронна поща .............................................................................., 

устно заяви искане за нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са 

едностранни актове и не подлежат на вписване: 

.......................................................................................................................................................................... 

(посочва се видът на частния документ) 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за самоличност (за справка); 

2. Два или повече екземпляра на документа, които се представя за нотариално удостоверение; 

3. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път. 

 Плащането е извършено по електронен път  

За извършване на плащания по банков път: 

Обслужваща банка:  INTERNATIONAL ASSET BANK - гр. Сърница 

Банкова сметка : BG23IABG74918427098200, BIC: IABGBGSF 

      вид плащане 448007- такса за административни услуги 

(отбележете със знак , когато плащането е извършено по електронен път). 

Такса: съгласно чл.1, т.5 от Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и 

нотариалната дейност: 

т. 5 За удостоверение на дата и подписите на частни документи без определен материален интерес:  

а) За първият подпис – 5 лв.; 

б) При преупълномощаване таксата за подпис е в двоен размер на таксата по т. а); 

в) За всеки следващ подпис – 2 лв.; 

г) На документи, които ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху 

имот, за всеки подпис – 10 лв.; 

д) При преупълномощаване таксата за документи, които ще се ползва за учредяване, промяна или 

прекратяване на права върху имот, за всеки подпис в двоен размер таксата по т. г); 
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Забележка: Таксите по т.5 се събират еднократно при едновременното удостоверяване на датата и 

подписите, а в противен случай се събират отделно. 

 

 

Длъжностно лице: ………………………………                          Заявител: .......................... 

                                     (име и подпис)                                                                     (подпис) 
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