
        
 

 

 

                            ПРОЕКТ! 

НАРЕДБА 
ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА  №11  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО  

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ 
 

Приета  на  заседание  на  Общинския  съвет - Мизия  с Решение  № 139/26.09.2008г., 

изменена и допълнена с Решения №500/05.03.2003г. и №81/30.04.2004г., Решение 

№484/29.09.2006г., Решение №540/23.02.2007г., Решение №552 и №553/29.03.2007г., Решение 

№573/27.06.2007г., Решение №70/30.05.2008г., Решение №230/28.01.2009г., Решение 

№337/25.09.2009г., Решение №387/ 18.12.2009г., Решения №401, 402 и 403/27.01.2010г., Решение 

№571/18.02.2011г., Решение №590/31.03.2011г., Решение №621/30.06.2011г., Решение 

№638/29.07.2011г.,    Решение №27/20.12.2011г., Решение №85/26.04.2012г., Решение 

№110/28.06.2012г., Решение №157/26.10.2012г., Решение №180/21.12.2012г., Решение 

№195/27.02.2013г., Решение №196/27.02.2013г., Решение №238/26.04.2013г., Решение 

№316/20.12.2013г., Решение №333/13.02.2014г., Решение №372/26.05.2014г., Решение 

№301/26.09.2017г.,   Решение №484/27.12.2018г., Решение №26/20.12.2019г., Решение 

№55/21.05.2020г., Решение № 200/24.03.2021г., Решение № 296/ 24.03.2022г. и Решение 

№321/21.04.2022г. 
 

§1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът на ал. 3 „Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.“ се променя по 

следния начин: „Зоните по ал. 2 са определени от Общински съвет - Мизия, както следва:  

- Зона № 1 – териториалните граници на гр. Мизия и  

- Зона № 2 – териториалните граници на селата в Община Мизия.“ 

2. Добавя се нова ал. 4 със следния текст: „Инвалиди с първа група инвалидност и с 

над 90% трайно намалена работоспособност, лично ползващи търговската площ, се освобождават 

от таксите по този раздел.“ 

3. Добавя се нова ал. 5 със следния текст: „Инвалиди втора и трета група 

инвалидност, производители на селскостопанска продукция, лично ползващи търговска площ, 

ползват отстъпка 60% от размера на таксите по чл. 21.“ 

4. Добавя се нова ал. 6 със следния текст: „Инвалиди втора и трета група 

инвалидност, производител на различна от продукцията по ал. 5 – ползват отстъпка 50% от 

размера на таксите по този раздел. 

 

§2. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът в ал. 1 „За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за 

търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, павилиони, витрини 

се събира такса на квадратен метър: 

- на ден - 0,60 лв. 

- на месец - 5,00 лв.“ 

се променя по следния начин: „За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени 

за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, павилиони, 

витрини се събира такса на квадратен метър: 

- На ден 

Зона №1 – 2,50 лева;  

Зона №2 – 2,00 лева; 

- На месец 

Зона №1 – 8,00 лева;  

Зона №2 – 5,00 лева.“ 

ОБЩИНА МИЗИЯ   ОБЛАСТ ВРАЦА 



2. Текстът в ал. 2 „За ползване на места, върху които се организират панаири, събори 

и празници за продажба на стоки, се събира такса на квадратен метър в размер на: 

- 2,00 лв. на ден“,  
се променя по следния начин: „За ползване на места, върху които се организират панаири, 

събори и празници за продажба на стоки, се събира дневна такса на квадратен метър за всички 

зони в размер на 3.00 лева.“ 

3. Текстът в ал. 3 „За ползване на общински места, върху които се организират 

панаири, събори и празници и се поставят забавни развлекателни съоръжения - стрелбища, люлки 

и др. се събира дневна такса на квадратен метър на ден: 

- 2,00 лв.“,  

се променя по следния начин: „За ползване на общински места, върху които се организират 

панаири, събори и празници и се поставят забавни развлекателни съоръжения - стрелбища, люлки 

и др., се събира дневна такса на квадратен метър за всички зони в размер на 3.00 лева.“ 

4. Текстът в ал. 4 „За ползване на терена на лятната градина към дискотеката, кв. 33 в 

гр. Мизия се събира такса: 

- за 24 часа - 20 лв; 

- за 1 месец - 150 лв.“, 

се променя по следния начин: „За ползване на терена на лятната градина към дискотеката, кв. 33 

в гр. Мизия се събира такса за 24-часово ползване в размер на 50.00 лева.“ 

  

§3. Създава се чл. 22а със следния текст: „При издаване на разрешение за ползване на общински 

места, върху които се организират панаири, събори и празници за продажба на стоки и/или 

поставяне на забавни развлекателни съоръжения, за всички зони се заплаща еднократна екотакса за 

всеки обект в размер на 5.00 лева.“ 

 

§4. Отменят се разпоредбите на чл. 23. 

 

§5. Текстът на чл. 24 „За временно ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени за разполагане на строителни материали и отпадъци се събира такса на квадратен 

метър на месец или на част от месеца както следва: 

- гр. Мизия 1,00 лв/кв. м. 

- селата 0,80 лв/кв. м. 

- извън регулация 0,50 лв/кв. м.“, 

се променя по следния начин: „За временно ползване на тротоари, площади, улични платна и 

други общински терени за разполагане на строителни материали и отпадъци се събира дневна такса 

на квадратен метър, както следва: 

- за Зона № 1 – 1.00 лева;  

- за Зона № 2 – 0.80 лева; 

- извън регулация 0.80 лева.“ 

 

§6. Текстът на чл. 27г., ал. 2 „Стойността на един купон е 1,50 лв.“ се променя по следния 

начин: „Стойността на един купон е 2,00 лева.“ 

 

§7. Текстът на чл. 27д., ал. 2 „Стойността на един купон е 1,90 лв.“ се променя по следния 

начин: „Стойността на един купон е 2,10 лева.“ 

 

§8. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 4 се създава т. 13 със следният текст: Съставяне на актове за гражданско 

състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.“ 

2. В ал. 5 „За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:  

 



 

 

№ Вид удостоверение Обикновена 

за 7 дни, лв 

 

Бърза за 3 
дни, лв 

Експресна до 

24 ч., лв 

1 2 3 4 5 

1. 

За издаване на удостоверение за наследници 
за първа страница –  
и за всяка следващата страница по 

4,00 
1,00 

6,00 
1,00 

- 

2. Издаване на у-ние за идентичност на лице с различни имена 2,00 3,00 4,00 

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт по 

гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ 

2,00 3,00 4,00 

4. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - - - 

5. Издаване на удостоверение за раждане -дубликат 2,00 3,00 4,00 

6. За издаване на у-ние за семейно положение 3,00 4,00 5,00 
7. 

За издаване на у-ние за семейно положение,съпруг/а и деца 
3,00 4,00 5,00 

8. За издаване на у-ние съпруг/а за родствени връзки 3,00 4,00 5,00 
9. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 

3,00 4,00 5,00 

10. 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване 

на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес 

2,00 3,00 4,00 

11. За издаване на у-ние за промени на настоящ адрес, 

регистриран след 2000 година 
2,00 

3,00 4,00 

12. За издаване на у-ние за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

3,00 4,00 5,00 

13. 
За издаване на у-ние за постоянен адрес, след подаване на 

заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес 

3,00 4,00 5,00 

14. 
За издаване на у-ние за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 
2,00 

3,00 4,00 

15. 
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 
 

5,00 лв + 
1лв. за 
всяка 
следв. стр. 

6,00лв + 
1лв. за 
всяка 
следв. 
стр 

7,00лв + 
1лв. за 
всяка 
следв. стр 

16. Припознаване на дете - - - 

17. Възстановяване или промяна на име - - - 

18. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 
3,00 4,00 5,00 

19. 
Издаване на справки по искане на съдебните изпълнители 8,00 - - 

20. Издаване удостоверение за настойничество и попечителство 

/учредено по реда на чл.155 от СК и по право -чл.173 от СК 

   
 
 
 
 
 
 

21. Издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина 

3,00 4,00 5,00 

22. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак в 

Република България 

3,00 4,00 5,00 

24. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт 

на чуждестранен съд или друг орган 

- - - 

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове съставени в чужбина 

5,00 7,00  

 



26. Промяна в актове за гражданско състояние - - - 
27. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 

оригинал 

- - - 

28. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 

дубликат 

3,00 4,00 5,00 

29. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи 

път 

- - - 

30. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път 

3,00 4,00 5,00 

31. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 

населението 

3,00 5,00 - 

32. Издаване препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3,00 4,00 5,00 
33. Издаване на заверен препис или фотокопие от ЛРК или 

страница от семейния регистър на населението 

3,00 4,00 5,00 

34. Отразяване на избор или промяна на режим на 

имуществените отношения между съпрузи 

- - - 

35. Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българска гражданство 
10,00 10,00 10,00 

36. Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско 

състояние 

5,00 
6,00 

7,00 

37. Служебно издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на населението 

- - - 

се правят следните изменения: 
 

№ Вид удостоверение Обикновена 

за 7 дни, лв 

 

Бърза за 3 
дни, лв 

Експресна до 

24 ч., лв 

1 2 3 4 5 

1. 

За издаване на удостоверение за наследници 
за първа страница –  
и за всяка следващата страница по 

4,00 
1,00 

6,00 
1,00 

- 

2. Издаване на у-ние за идентичност на лице с различни имена 
 

3,00 
 

4,00 
 

5,00 
3. 

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт по 

гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ 
3,00 

 
4,00 

 
5,00 

4. Издаване на удостоверение за раждане -дубликат 
 

3,00 
 

4,00 
 

5,00 

5. За издаване на у-ние за семейно положение 4,00 5,00 6,00 
 

6. За издаване на у-ние за семейно положение,съпруг/а и деца 4,00 5,00 6,00 

7. За издаване на у-ние съпруг/а за родствени връзки 4,00 5,00 6,00 
 

    8. 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 4,00 5,00 6,00 
 
 

9. 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване 

на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес 

 
 

3,00 

 
 

4,00 

 
 

5,00 

 
 

10. 
За издаване на у-ние за промени на настоящ адрес, 

регистриран след 2000 година 

 
 

3,00 

 
 

4,00 

 
 

5,00 

11. За издаване на у-ние за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 4,00 5,00 6,00 
 
 

12. 
За издаване на у-ние за постоянен адрес, след подаване на 

заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес 4,00 5,00 6,00 



 
 

13. 
За издаване на у-ние за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

 
 

3,00 

 
 

4,00 

 
 

5,00 

14. 
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 
 

6,00 лв + 
1лв. за 
всяка 

следв. стр. 

7,00лв + 
1лв. за 
всяка 

следв. стр 

8,00лв + 
1лв. за 
всяка 

следв. стр 

15. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 4,00 5,00 6,00 
 

16. 
Издаване удостоверение за настойничество и попечителство 

/учредено по реда на чл.155 от СК и по право -чл.173 от СК 

   

 

 

 

 

 

 

17. Издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина 4,00 5,00 6,00 
 
 

18. 

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак в 

Република България 4,00 5,00 6,00 
 

19. 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - 

дубликат 4,00 5,00 6,00 
 

20. 
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път 4,00 5,00 6,00 
 

21. 
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 

населението 

 
4,00 

 
6,00 

 

- 

 
22. Издаване препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 4,00 5,00 6,00 

 
23. 

Издаване на заверен препис или фотокопие от ЛРК или 

страница от семейния регистър на населението 4,00 5,00 6,00 
 

24. 
Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българска гражданство 

 
11,00 

 
11,00 

 

11,00 

 
25. 

Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско 

състояние 

 
6,00 

 
7,00 

 

8,00 

 

§9. Отменят се разпоредбите на чл. 48а. 

 

§10. В чл. 54 се правят следните изменения:  
1.  Текстът на т. 2 „Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 броя 

дървета и на лозя под 1 дка в селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.2 от ЗОСИ/: 
- обикновена услуга (7 дни) -5.00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 10.00 лв.“ 

се променя по следния начин: „Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 броя 

дървета и на лозя под 1 дка в селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.2 от ЗОСИ/ се извършва в 

срок до 30 календарни дни и се заплаща такса за услугата в размер на 10.00 лева.“ 

2.  Текстът на т. 3 „Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 броя 

дървета и на лозя над 1 дка в селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.3 от ЗОСИ/: 

- обикновена услуга (7 дни) - 8.00лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 15.00 лв.“ 

се променя по следния начин: „Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 

броя дървета и на лозя над 1 дка в селскостопанските земи /съгласно чл. 32, ал.3 от ЗОСИ/ се 

извършва в срок до 30 календарни дни и се заплаща такса за услугата в размер на 15.00 лева.“ 

3. Текстът на т. 4 „Издаване на разрешение за отсичане на дървета в частен имот: 

- обикновена услуга (7 дни) - 2,00 лв.; 

- бърза услуга (3 дни) - 5,00 лв.“  

се променя по следния начин: „Издаване на разрешение за отсичане на картотекирани дървета в 

частен имот се извършва в срок до 30 календарни дни и се заплаща такса за услугата в размер на 

20.00 лева.“ 

4.  Текстът на т. 5 „Издаване на разрешение за кастрене на дървета пред частен имот в 

обществен терен (площади, улици, тротоари): 

- обикновена услуга (7 дни) - 2,00 лв.; 



- бърза услуга (3 дни) - 4,00 лв. 

се променя по следния начин: „Издаване на разрешение за кастрене на дървета пред частен имот 

в обществен терен (площади, улици, тротоари) се извършва в срок до 30 календарни дни  и се 

заплаща такса за услугата в размер на 20.00 лева.“ 

5. Текстът на т. 7 „Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии /съгласно Закон за горите/: 

- обикновена услуга (7 дни) - 6,00 лв.“, 

се променя по следния начин: „Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горските територии /съгласно Закон за горите/ се извършва в срок до 7 дни и се 

заплаща такса за услугата в размер на 10.00 лева. 

6. Отменя се разпоредбата на т. 12. 

7. Текстът на т. 14 „Издаване на разрешение на физически и юридически лица за 

извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси /съгласно Закон за 

управление на отпадъците/ - 2,00лв - 7дни.“ се променя по следния начин: „Издаване на 

разрешение на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, 

строителни и земни маси /съгласно Закон за управление на отпадъците/ се извършва в срок до 7 

дни и се заплаща такса за услугата в размер на 20,00лева. 

8. Текстът на т. 15 „Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци /съгласно 

Закон за управление на отпадъците/ - 2,00лв - 7дни.“ се променя по следния начин: „Определяне 

на маршрут при транспортиране на отпадъци /съгласно Закон за управление на отпадъците/ се 

извършва в срок до 7 дни и се заплаща такса за услугата в размер на 10.00лева.“ 

 9. Текстът на т. 17 „Издаване на разрешение за преместване на растителност /съгласно 

ЗУТ/- 2,00лв - 7дни.“ се променя по следния начин: „Издаване на разрешение за преместване на 

растителност /съгласно ЗУТ/ се извършва в срок до 7 дни и се заплаща такса за услугата в размер 

на 15.00лева. 

 10. Текстът на т. 19 „Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни 

дървета и дървета с историческо значение /съгласно ЗУТ/ - 2,00лв - 7 дни.“ се променя по 

следния начин: „Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и 

дървета с историческо значение /съгласно ЗУТ/ се извършва в срок до 7 дни и се заплаща такса за 

услугата в размер на 10.00лева.“ 

 

§11. В Приложение №1 на ГЛАВА ВТОРА Раздел VI - Технически услуги, по ЗМДТ към чл.41 

  
7. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях - 

чл.107, т.8 от ЗМДТ, чл. 148 от ЗУТ. 

  

- РЗП за жилищна сграда 1.20 лв/м2 7 дни 

- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1.50 лв/м2 7 дни 

- РЗП за производствени сгради 1.00 лв/м2 7 дни 
- За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 0.30 лв/м, не по- 

малко от 20.00 лв. и 

не повече от 600 лв. 

7 дни 

- За обекти от техническата инфраструктура 0.30 лв/м, не по- 

малко от 50.00 лв.и 

не повече от 800 лв 

7 дни 

  

се правят следните изменения: 

 
7. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях - 

чл.107, т.8 от ЗМДТ, чл. 148 от ЗУТ. 

  

- РЗП за жилищна сграда 1,20 лв/м2 7 дни 

- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1,50 лв/м2 7 дни 

- РЗП за производствени сгради 1,00 лв/м2 7 дни 



- За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 0,30 лв/м, не по- 

малко от 20,00 лв.   
7 дни 

- За обекти от техническата инфраструктура 0,30 лв/м, не по- 

малко от 50,00 лв. 
7 дни 

 

§12. В Приложение №2 на ГЛАВА ВТОРА Раздел VI - Технически услуги, по ЗМДТ към 

чл.41 

 

№ Наименование на услугата Цена на 

услугата 
срок 

1 2 3 4 
1. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени 

планове чл. 124, ал. 3 и ал.7 ЗУТ за физич. лица за юридич. лица 

50 лв 100 лв 

14 дни 

2. Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива чл. 150 от ЗУТ за физич. лица за 

юридич. лица 50 лв 75 лв 

14 дни 3 

дни 

100 лв 150 

лв 
14 дни 

3 дни 
3. Обявяване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за 

физич.лица 

 
50 лв 60 дни 

 

за юридич. лица 80 лв 60 дни 
4. 

Одобряване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици, чл. 128, ал.7 от ЗУТ   
 

А) за жилищно строителство 40 лв 30 дни 
 

Б) за нежилищно строителство 70 лв 30 дни 
5. Обявяване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) по искане на заинтересованите собственици - чл.128, ал.2 

и ал. 3 от ЗУТ 50 лв 60 дни 
6. 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) 

(Цената по 
т. 2+ цената 
по т.4) 
увеличена с 
30% 

30 дни 
7. Разглеждане и одобряване на идейни и инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение за строеж чл. 142, чл. 144 и чл. 145, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ   
 

- РЗП за жилищна сграда 1.10 лв/м2 30 дни 
 

- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1.20 лв/м2 30 дни 



 

- РЗП за производствени сгради 0.90 лв/м2 30 дни 
 

- За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 

0.30 лв/м, не 
по- малко от 
20.00 лв. и 
не повече от 
600 лв 

30 дни 
 

- За обекти от техническата инфраструктура 

0.30 лв/м, не 
по- малко от 
50 лв. и не 
повече от 
800 лв. 

30 дни 
 

- За площно строителство и вертикална планировка, когато тя е 

предмет на самостоятелен проект 10 лв/дка 30 дни 
 

-Оценка за съответствие на инвестиционен проект, направена от 

ОбЕСУТ - 25,00 лв. 30 лв 30 дни 
8. Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл. 

159, ал.3 от ЗУТ 

15 лв 3 дни 
9. Одобряване на ИП и издаване на Заповеди за изменение на 

одобрен инвестиционен проект чл.154, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ по 

тарифа в зависимост от типа на сградата 50 лв 30 дни 
10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, 

когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени чл. 145, ал. 

5 от ЗУТ 
Цената по т. 
7 30 дни 

11. 

Заверка на екзекутивна документация чл. 175, ал. 2 от ЗУТ 40 лв. 7 дни 
12. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 ЗУТ   
 

-за сгради 10.00 лв. 7 дни 
 

-за линейни строежи от инженерната инфраструктура 

0.10 лв./м.л., 
но не по-
малко от 
10.00лв. 7 дни 

13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, 

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за 

видовете строежи чл. 177, ал. 3 и 4 от ЗУТ 

РЗП до 30кв.м 

РЗП от 31 до 100 кв.м 

РЗП от 101 до 200 кв.м 

РЗП от 201 до 1000 кв.м 

РЗП над 1000 кв.м 

70 лв 120 лв 
180 лв 250 
лв 350 лв 7 дни 

14. 

Отменена - 7 дни 
15. 

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж §16, ал. 1 от 

ПР на ЗУТ 50 лв. 14 дни 
16. 

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот -чл. 

16, ал. 5 ЗУТ 20 лв. 7 дни 
17. 

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 

завършеност на строежи чл.181, ал. 2 ЗУТ и чл.4, ал.3 ЗМДТ 30 лв 14 дни 
18. 

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско 

и учебно заведение 10.00 лв 7 дни 



19. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти чл. 193, ал. 3 от ЗУТ 30.00 лв 30 дни 
20. 

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през 

чужди поземлени имоти чл. 192, ал. 2 30.00 лв 30 дни 
21. 

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти чл. 

194, ал. 1 от ЗУТ 30.00 лв 30 дни 
22. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба чл. 202 от ЗУТ 15.00 лв 7 дни 
23. 

Предоставяне на копие от кадастрална карта и регулационен план 

в цифров вид на магнитен носител:  7 дни 
 

-до 50 имота 

2.00 лв на 
имот, но не 
по-малко от 
10 лв 7 дни 

 

-от 50 - 200 имота 

по 100 лв + 
1 лв за всеки 
поземлен 
имот за 
горницата 
над 50 

7 дни 
 

-от 200 - 500 имота 

по 250 лв.+ 
0,70 лв. за 
всеки 
поземлен 
имот за 
горницата 
над 200; 

7 дни 
 

-от 500-1000 имота 

по 460 лв. + 
0,40 лв за 
горницата 
над 500; 7 дни 

 

Над 1000 имота. 

Таксите се намаляват с 30 %, ако данните са от оцифрен план. 

по 660 лв + 
0,20 лв. за 
горницата 7 дни 

24. Издаване на препис извлечение от справочен регистър на точки от 

РГО, осовата мрежа и репери от нивелачната мрежа на точка за 

координати 10 лв 7 дни 
 

-за копие от реперен карнет и нивелачен репер” 10 лв 7 дни 
25. Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на 

строеж чл. 16 Наредба № 5 на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите 

15 лв 7 дни 
26. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в 

действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл. 

175 от ЗУТ 20 лв 7 дни 
27. 

Попълване/поправка на кадастрален план § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР 

ЗКИР 30 лв 30 дни 
28. 

Издаване на протокол за съборени сгради 20 лв 7 дни 
29. 

Становище от Главния архитект 25 лв 7 дни 
30. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и 

на промени във вписаните данни и обстоятелства, Наредба № 3 на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството от 

17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на 

сградите в режим на етажна собственост. 

5 лв 7 дни 



31. 

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно- 

информационни елементи чл. 57, ал. 1 от ЗУТ 30 лв 7 дни 
32. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешно квартални пространства чл.148, във връзка с 

чл. 72, ал. 1 ЗУТ 

20 лв + 
депозит 35 
лв на кв. м 7 дни 

33. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 

чл.153 от ЗУТ 

- за сгради 

- за огради 

1лв/кв.м, но 
не по-малко 
от 25 лв. 
1,50 лв/л.м 7 дни 7 дни 

34. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при 

извършване на специално ползване на пътища чл. 3 от Наредба за 

специално ползване на пътищата във връзка с чл. 177, ал. 7 от ЗУТ 

20 лв. + 
депозит 500 
лв. 7 дни 

35. 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 
50% от 
таксите 7 дни 

 

действието си поради изтичане на срока чл. 153, ал. 3 и 4 от ЗУТ по т.7 и т.8  
36. 

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 

територии 50 лв 30 дни 
37. 

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена 

проверка 15 лв 7 дни 
38. 

Одобряване на План за безопасност и здраве /ПБЗ/ 50 лв 7 дни 
 

и Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ 50 лв  
39. 

Издаване на други удостоверения не посочени по-горе 10 лв 7 дни 

 

се правят следните изменения: 

 

№ Наименование на услугата Цена на 

услугата 
срок 

1 2 3 4 
1. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени 

планове чл. 124, ал. 3 и ал.7 ЗУТ: 

- за физически лица  

- за юридически лица 

 

- 75.00 лева 

- 150.00 лева 

 

14 дни 

2. Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива чл. 150 от ЗУТ: 

- за физически лица  

 

- за юридически лица 

100.00 лева 14 дни 

200.00 лева 14 дни 
3. Обявяване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ:  

- за физически лица  60.00 лева 60 дни 
 

- за юридически лица 90.00 лева 60 дни 



4. Одобряване на ЧИ ПУП - ( ПРЗ, ПР, ПЗ) по искане на 

заинтересованите собственици, чл. 128, ал.7 от ЗУТ:   
 

А) за жилищно строителство 80.00 лева 30 дни 
 

Б) за нежилищно строителство 140.00 лева 30 дни 
5. Обявяване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) по искане на заинтересованите собственици - чл.128, ал.2 

и ал. 3 от ЗУТ 90.00 лева 60 дни 
6. 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

(КПИИ) 

(Цената по т. 4 +  
т. 7 + т. 7 от 

Приложение № 1), 
увеличена с 30% 30 дни 

7. Разглеждане и одобряване на идейни и инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение за строеж чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 

1 и 3 от ЗУТ:   
 

- РЗП за жилищна сграда 1.10 лв./м2 30 дни 
 

- РЗП за сгради за обслужване, търговия, услуги и др. 1.20 лв./м2 30 дни 
 

- РЗП за производствени сгради 0.90 лв./м2 30 дни 
 

- За линейни обекти, инсталации, съоръжения и др. 
0.30 лв./м, не по- 

малко от 20.00 лв. 30 дни 
 

- За обекти от техническата инфраструктура 
0.30 лв./м, не по- 
малко от 50 лв. 30 дни 

 - За площно строителство и вертикална планировка, когато тя е 

предмет на самостоятелен проект 10 лв./дка 30 дни 
 -Оценка за съответствие на инвестиционен проект, направена от 

ОбЕСУТ  

 

50.00 лева 30 дни 
12. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 ЗУТ:   
 

-за сгради 25.00 лева 7 дни 
 

-за линейни строежи от инженерната инфраструктура 

0.20 лв./м.л., но не 
по-малко от 

20.00лв. 7 дни 
18. 

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско 

и учебно заведение 15.00 лева 7 дни 
19. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти чл. 193, ал. 3 от ЗУТ 50.00 лева 60 дни 
30. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и 

на промени във вписаните данни и обстоятелства, Наредба № 3 на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството от 

17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на 

сградите в режим на етажна собственост. 

10.00 лева 7 дни 

 

 


