
        Предложение за изменения на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги в Община Трън по ЗМДТ както следва: 

 

В чл.5, ал.1 се добавят: 

т.1 Разходите за доставка /пощенските разходи/ на индивидуални административни 

актове до заявителя, са за негова сметка и се предплащат при заявяването на 

услугата. Размерът им се определя според поискания вид на пратката и по тарифата 

на лицензирания пощенски оператор; 

т.2  Пощенските разходи за придвижване на документи между общината и други 

администрации за реализирането на КАО са за сметка на общинския бюджет; 

 т.3 Услугите се предплащат при заявяването на услугата, чрез всички възможни 

канали: на гише, по банков път, с пощенски записи; 

т.4 Таксата за услуги, заявени като  „бързи” е в двоен размер; 

т.5 Когато при комплексна услуга, заявителят е предоставил необходима, актуална 

информация с валиден документ, издаден от община Трън, той заплаща намалена 

такса. Конкретният размер на намалението се определя от стойността на дяловото 

участие на разходите, от които се формира комплексната такса. 

 

 

 Промените за останалите членове в Наредбата са: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   

Чл.  от 
НАРЕДБА
ТА 
  

                                        УСЛУГА БИЛО                СТАВА 
Шифър наименование 

 

Чл.34, т.1 ОБА3-30 Издаване на скици на недвижими имоти 10.00 лв. 
 

13.00 лв. 

Чл.34, т.2 и 
т.9 

ОБА3-7 Издаване скица-виза за проучване и проектиране 20.00 лв. 
  

23.00 лв. с ПУП-ПЗ  
40 лв. без ПУП-ПЗ  

Чл.34, т.3 ОБА6 -1 Презаверяване на скица, от издаването  на която са изтекли  6 месеца 5.00 лв. 7.00 лв.  

Чл.34 ,т.4 ОБА6-3 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториалното и селищното устройство 

5.00 лв. 7.00 лв. 
 

Чл.34, т.5 
 

ОБА3-33 Заверка на копие на  документ от технически архив 5.00 лв. на документи 5.00 лв. на страница 

Чл.34 ,т.6 
Отменя се 

Заличена 
/извършва 
се към 
ОБА3-33 / 

Заверка на копие от документ от технически архив 10.00 лв. х 

Чл.34, т.7 ОБА3-2 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти До 10кв.м – 12.00 лв. 
Над 10 кв. м – 12.00 лв. 

+1.00 лв./кв. м 

До 10кв.м – 20.00 лв. 
Над 10 кв. м – 20.00 лв. 

+2.00 лв./кв. м 

Чл.34, т.8 ОБА3-12 Издаване на разрешение за строеж - за жилищни сгради-
15.00 лв. 
- за обществени сгради  -
15.00 лв. 
- за второстепенни и 
временни сгради-10.00 
лв. 
-за преустройство и 
реконструкция на сгради 
– 15.00 лв. 

- за жилищни сгради -25. 
лв. 
- за обществени сгради  -
30.00 лв. 
- за второстепенни и 
временни сгради -20.00 лв. 
-за преустройство и 
реконструкция на сгради – 
25.00 лв. 
-за инженерна   



-за инженерна   
инфраструктура -50.00 лв. 
-за огради -10.00 лв. 
-за производствени 
сгради -50.00 лв. 

инфраструктура -80.00 лв. 
-за огради -15.00 лв. 
-за производствени сгради -
80.00 лв. 
- за сградна инсталация-
18.00 лв. за обект. 

 Чл.34, т.9 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
се към 
ОБА3-7 / 

 Издаване скица-виза за проучване и проектиране  7.00 лв. /дм² х 
 
 

Чл.34, т.10 заличена За заверяване на декларация по чл.14 от ЗМДТ  -в регулация – 5.00 лв 
-извън регулация -3.00 лв 

х 

 Чл.34.(2) т.1  
  

заличена При допълване на одобрен кадастрален план Без такса х 

Чл.34(2) т.2 ОБА3-25 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за 
използване или застрашени от самосрутване 

Без такса Без такса 

Чл.34 (2) т.3 
Отменя се 

заличена Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на 
правоимащите 

Без такса х 

Чл.34 (2) т.4  ОБА6-4 Справки /устни и писмени/  от кадастралната карта и кадастралните 
регистри 

Без такса  Без такса 

Чл.34 (2) т.5 
Отменя се 

Заличена 
извършва 
се към 

  ОБА6-4 

 Справки /устни и писмени/  от кадастралната карта и кадастралните 
регистри 

Без такса х 

Чл.36(1) т.1 ОБА1-2 Издаване на удостоверение за наследници 3.00 лв. 5.00 лв. 

Чл.36(1) т.2 ОБА1-7 Издаване на удостоверение за  идентичност на лице с различни имена 2.00 лв. 4.00 лв. 
Чл.36(1) т.3 ОБА1-22  Промяна в актовете за гражданско състояние 2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-28 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 
състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

2.00 лв. 4.00 лв. 

Чл.36(1) т.4 ОБА1-20 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал без такса без такса 
 ОБА1-23 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 3.00 лв. 5.00 лв. 
 ОБА1-24 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -оригинал х 12.00 лв. 

 ОБА1-25 Издаване ня удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 3.00 лв. 5.00 лв. 
 ОБА1-26 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт –за първи път без такса без такса 



 ОБА1-27 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ 
път 

3.00 лв. 5.00 лв. 

 ОБА1-34 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 
отношения между съпрузи 

х 2.00 лв. 

Чл.36(1) т.5 ОБА1-3 Издаване на удостоверение за семейно положение 2.00 лв. 4.00 лв. 
 ОБА1-4 Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг/а и деца 2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-6 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство без такса без такса 
Чл.36(1) т.6 ОБА1-5 Издаване на удостоверение за съпруг/а  и родствени връзки 2.00 лв. 4.00 лв. 
Чл.36(1) т.7 ОБА1-10 Издаване на удостоверение за постоянене адрес  за първи път 2.00 лв. 4.00 лв. 

  ОБА1-12 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 
заявление за заявяване  или за промяна на постоянен адрес 

2.00 лв. 4.00 лв. 

   ОБА1-13    Издаване на удостоверение за  промени  на постоянен адрес  , 
регистриран след 2000 година 

2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 
постоянен  адрес 

2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-14 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 2.00 лв. 4.00 лв. 
 ОБА1-15 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 
2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-16 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 
адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 

2.00 лв. 4.00 лв. 

 ОБА1-17 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран  
след 2000 година 

2.00 лв. 4.00 лв. 

Чл.36(1) т.8 
 Отменя се 

заличена За заверка на покана –декларация за посещение на чужденец в 
Република България 

15.00 лв. х 

Чл.36(1) т.9 
Отменя се 

заличена За заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария 2.00 лв. х 

Чл.36(1) т.10 ОБА1-8 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 
граждани в чужбина 

5.00 лв. 7.00 лв. 

  ОБА1-9 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на граждански брак в Република България 

5.00 лв. 7.00 лв.  

 ОБА1-29 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(1) т.11 ОБА1-31 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2.00 лв. 4.00 лв. 
 ОБА1-30 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 2.00 лв. 4.00 лв.  
 ОБА1-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2.00 лв. 4.00 лв. 

Чл.36(1)т.12 ОБА1-32 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен 1.00 лв. на страница 2.00 лв. на страница 



картон или страница от семейния регистър на населението 
Чл.36(2)т.1 заличена 

/извършва 
се към 
ОБА1-22/ 

   Промяна в актовете за гражданско състояние 50.00 лв. х  

Чл.36(2) т.2  ОБА1-1  Възстановяване или промяна на име 50.00 лв.  Без такса   
Чл.36(2) т.3 ОБА1-35 Припознаване на дете 50.00 лв. 4.00 лв. 

Чл.36(2) т.4  заличена 
/извършва 
се към 
ОБА1-20/ 

 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 50.00 лв. Без такса 

Чл.36(2)т.5 ОБА1-18 Издаване на удостоверение за правно ограничение 2.00 лв. 4.00 лв. 
Чл.36(2) т.6 ОБА1-21 Съставяне на актове на за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове , съставени в чужбина 
50.00 лв. 60.00 лв. 

Чл.36(2) т.7 
нов 

ОБА1-37 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване 
на българско гражданство  

х 60.00 лв. 

Чл.36(2) т.8 
нов 

ОБА1-33 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни 
органи и институции 

х без такса 

 ОБА1-36 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители х без такса 
Чл.36(3)т.1 ОБА 13-13 Издаване на удостоверение за декларирани данни 3.00 лв. 5.00 лв. 

Чл.36(3)т.2 ОБА13-10 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 5.00 лв. 7.00 лв. 
Чл.36(3)т.3 ОБА13-2 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 5.00 лв. 7.00 лв. 
Чл.36(3)т.4 ОБА13-4 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 

средства 
5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(3)т.4а 
нов  

ОБА13-5 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими 
имоти  и такса за битови отпадъци 

5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(3)т.4б 
 нов  

ОБА13- 6 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 
наследство 

5.00 лв. 7.00 лв. 

  Без приложено удостоверение за наследници 5.00 лв. 10.00 лв. 
Чл.36(3)т.5 
 

ОБА13-9 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по 
ЗМДТ 

  

  За юридически лица 10.00 лв. 12.00 лв. 
  За физически лица 5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(3) т .7 
Отменя се 

заличена Издаване на други удостоверения и справка по искане на физическо и 
юридическо лице 

5.00 лв. х 



Чл. 36(3) т.8 
и т.9 

ОБА13-3 Издаване на удостоверение на данъчна оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство 

   

  - за деклариран недвижим имот 5.00 лв. 7.00 лв. 

  - за  незавършено строителство без приложено удостоверение за 
степен на завършеност 

5.00 лв. 32.00 лв. 

Чл.36(3)т.8а 
        нова 

ОБА13-12 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(3)т.9а 
      нова  

ОБА13-11 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж  5.00 лв. 7.00 лв. 

Чл.36(3)т.9б 
     нова 

ОБА13- 8 Предоставяне  на данъчна и осигурителна информация 
 

3.00 лв. 5.00 лв. 

Чл.36(3)т.10 
      нова 

ОБА13-7 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Х 7.00 лв. 

Чл.36(3)т.11 
      нова 
 

ОБА13-1 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или 
погасяване на права или задължения по Закона за местни данъци и 
такси 

Х 10.00 лв. 

Чл.37  а/  и    
б/ отменя се 

заличена По производства за настаняване под наем, продажби, замени    
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в 
размер: 
а/ за жилищни имоти 
б/ за нежилищни имоти 
 

 
 

5.00 лв. 
  

10.00 лв. 

 
 
х 
  
х  

Чл.37а -нов  ОБА2-1 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани  по реда на 
Закона за наемните отношения(отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от  
Закона за уреждане на правата  на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове 

 
х 

           
5.00 лв. 

Чл.37б - нов ОБА2-2 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции  за 
възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 

х - 5.00 лв.   
- 13.00 лв., когато  е 

необходима   скица от 
общината 

Чл.37в - нов ОБА2-3 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на 
удостоверение 

х 5.00 лв. 

Чл.37г - нов ОБА2-4 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи 
относно общинската собственост 

Х 5.00 лв 

Чл.37д -нов ОБА2-5 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за х 5.00 лв. 



имотите  – общинска собственост, или за възстановен общински имот 
Чл.37е- нов ОБА2-6 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост 
х    -     10.00 лв.  

  - 13.00 лв.,когато е 
необходима скица от 
общината 

Чл.37ж - нов ОБА2-7 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на 
сгради с етажна собственост 

х Без такса 

Чл.37з - нов  ОБА2-8 Издаване на заповед за изземване на имот х 5.00 лв. 
Чл.37и -нов ОБА2-9 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими 

имоти  
х - 5.00 лв. 

- 13.00 лв.,когато е 
необходима скица от 
общината 

Чл. 37й - нов ОБА6-2 Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на 
промени във вписаните данни и обстоятелства 

х Без такса 

Чл.42а, б, в ОБА8-1 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за 
извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни 
маси 

- строителен отпадък-
2лв./м3 
-производстен неопасен 
отпадък-2лв./м3 
-голямо габаритен отпадък-
2лв./м3  

 строителен отпадък-3лв./м3 
производстен неопасен 
отпадък-3лв./м3 
голямо габаритен отпадък-3 
лв./м3 

Чл.44в -нов ОБА11-5 Категоризация на заведения за хранене и развлечения х до 20 места -110 лв.; 
от 21 до 50 места – 250 лв.; 
от 51 до - 150 места – 500 
лв.;  
от 151 до 300 места – 940 
лв.;  

над 300 места -1400 лв. 
Чл. 44г -нов ОБА11-6 Категоризация на средства за подслон и  места за настаняване х 1. за категоризиране на 

средства за подслон -  
хотели, мотели, вилни и 
туристически селища: 
а)  до 30 стаи- 500 лв. 
б) от 31 до 150 стаи    1000 
лв. 
в) от 151 до 300 стаи  1870 
лв. 



г) от 301 до 500 стаи 2750 
лв. 
д) над 500 стаи – 5000 лв. 
2. за категоризиране на 
места за настаняване – 
пансиони, почивни станции, 
семейни хотели, 
самостоятелни стаи, вили, 
къщи, бунгала, къмпинги: 
а)  до 20 стаи 250лв. 
б) от 21 до 40 стаи     500 лв. 
в) от 41 до 60 стаи     940 лв. 
г) от 61 до 100 стаи  2500 лв. 
д) над 100 стаи         5000 лв. 
е) за едно легло в 
самостоятелна стая 10 лв. 

Чл.44д-нов ОБА11-7 Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях 
нощувки 

х Без такса 

Чл.44е -нов ОБА11-8 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект х Без такса 
Чл.44ж -нов ОБА11-9 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства  за 

подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение 
 150 лв., съгласно чл.3, ал.2 

от Тарифа за таксите по 
Закона за туризма 

Чл.44з -нов  ОБА11-10 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения 
за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 

х 150 лв., съгласно чл.3, ал.2 
от Тарифа за таксите по 

Закона за туризма  
Чл.44и -нов ОБА11-13 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – 

дубликат 
х 100 лв. 

Чл.44й - нов ОБА8-2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от 
емлячен регистър 

х 5.00 лв. 

Чл.44к -нов ОБА3-36 Издаване на разрешително за водовземане от води , включително от 
язовири и микроязовири  и минерални води – изключителна публична 
общинска собственост , както и от находища на минерални води- 
изключителна държавна собственост,които са предоставени 
безвъзмездно за управление и ползване от общините. 

х 250 лв. 

Чл.44л-нов ОБА3-37 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична х 250 лв. 



общинска псобственост, с изключение на разрешителните по чл.46, 
ал.1 т.3 от Закона за водите 

Чл.44м-нов ОБА8-6 Определяне ня маршрут при транспортиране на отпадъци х Без такса 

Чл.44н - нов ОБА8-7 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни 
маси 

х Без такса 

Чл.44о -нов ОБА11-3  Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и 
цветни метали 

х 25 лв. 

Чл.44п - нов ОБА8-3 Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства  х Без такса 
Чл.45,ал.1 
т.1 т.2.1,т.2.2 
т.2.3 

ОБА8-4 Измерване, кубиране и  маркиране на дървесина, добита извън 
горския фонд 

1.За издаване на 
превозен билет-2.00 лв. 
2.1. Маркиране на 
дървесина на корен: а/ 
едра-1.20лв.куб.м. 
б/средна-1.40лв.кубм 
в/дребна-1.70.куб.м  г/ 
дърва 1.70лв.куб.м. 
2.2.Измерване и 
кубиране на дървесина в 
лежащо състояние:                  
а/едра 0.65 лв.куб.м. 
б/средна 0.75 кубм. 
в/дребна 0.85 кубм. 
г/дърва 0.50 лв.кубм. 
2.3.Маркиране на 
дървесина в лежащо 
състояние                   
а/едра-0.40лв. куб.м.  
б/средна 0.50 куб.м. 
в/дребна 0.60 куб.м.  
г/дърва 0.50лв. куб.м. На 
всичките такси се 
начислява ДДС 20% 
 

1.За издаване на превозен 
билет-2.00 лв. 
2.1. Маркиране на 
дървесина на корен:  
а/ едра-1.20лв.куб.м. 
б/средна-1.40лв.кубм 
в/дребна-1.70.куб.м  
 г/ дърва 1.70лв.куб.м. 
2.2.Измерване и кубиране 
на дървесина в лежащо 
състояние:               
 а/едра 0.65лв.куб.м. 
б/средна 0.75 куб.м. 
 в/дребна 0.85 куб.м.  
г/дърва 0.50 лв.куб.м. 
2.3.Маркиране на 
дървесина в лежащо 
състояние       а/едра-0.40лв 
куб.м.  б/средна 0.50 куб.м. 
 в/дребна 0.60 куб.м.  
 г/дърва 0.50лв. куб.м 
 На всичките такси се 
начислява ДДС 20% 

Чл.46 ал.2 ОБА8-11 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения х 15.00 лв. 
Чл.46 aл.4  ОБА8-12 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения х 4.00 лв. 



Чл.53, т.1 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
се към  
ОБА3-33/ 

   Заверка на копие на документ от технически архив 3.00 лв. на страница х 

Чл. 53, т.2 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
се към  
ОБА6-3 / 

 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториалното и селищното устройство 

3.00 лв. за брой х 

Чл.53, т.3 
Отменя се 

заличена Издаване на удостоверение за наличия или липса на задължения към 
общината 

10.00 лв. за брой х 

Чл. 53, т.4 
 

заличена Копирни услуги за една страница 
- едностранно 
- двустранно 

 
0.10 лв. 
0.20 лв. 

Х 
х 

Чл. 53, т. 5 
Отменя се 

заличена Одобряване на комплексни инвестиционни  проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

65.00 лв./бр. х 

Чл.53, т.6 ОБА3-9 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

А.  Сгради / ново   
строителство / 
а.индивидуални 
жилищни сгради и 
нежилищни сгради до 3 
етажа – 0.40лв/кв.м. РЗП 
б. за жилищни сгради над  
3 ет.- 0.60лв./кв.м. РЗП 
в. за предварителен 
идеен проект по буква „а” 
и „б” – 30% от цената по 
т.А-„а” и „б”. 
Б. Сгради /преустройство 
/ 
а. жилищни обекти-
0.40лв/кв.м РЗП 
б. нежилищни обекти-
0.60лв./кв.м. РЗП 
в. сградна инсталация-12 
лв. за обект 

А.  Сгради / ново   
строителство / 
 1.индивидуални жилищни  
и нежилищни сгради  - с 
доклад за съответствие и 
чрез разглеждане от ОЕСУТ-
1 лв./ кв. м РЗП 
Б. Сгради /преустройство/ 
1. индивидуални жилищни   
и нежилищни сгради  с 
доклад за съответстви е и 
чрез раз глеждане от 
ОЕСУТ- 1 лв./ кв. м  РЗП   
В. Инфраструктурни обекти 
1. 1% от проектната стойност 
на обекта 
   
Д.Одобряване на проекти 

за узаконяване на 
незаконно изградени   



В. Съгласуване и 
одобряване на проекти 
за огради: 
-със становище -0.25 
лв/кв.м 
-без становище-
0.50лв./кв.м. 
Г. Инфраструктурни 
обекти 
а.външни водопроводи, 
канализация,топлопрово
ди,газопроводи,ел.захран
ване,осветление и 
телефонизация – 
1.50лв./л.м. 
б. пътища и мостове-
1.50лв/л.м. 
в.одобряване на 
ивестиционен проект и 
издаване на разрешение 
за строеж за съоръжения 
на техническата 
инфраструктура-
фотоволтаична система и 
ветрогенератор,електрич
еска подстанция,закрита 
разпределителна 
уредба,открита 
разпределителна 
уредба,трафопост,възлов
а станция,включително 
линейни обекти към тях 
се определя като процент 
от строителната стойност 
на обекта – 1.50л.м. 
1.50% от стойността,но не 



по-малка от 10 000лв. за 
фотоволтаична система и 
20 000лв. за 
ветрогенератор. 
Строителната стойност в 
лв. да се декларира в 
заявление за одобрение 
и разрешение за строеж 
от инвеститора. 
г.електронни 
съобщителни мрежи и 
съоръжения -1.50лв /л.м. 
Д.Одобряване на проекти 
за узаконяване на 
незаконно изградени 
обекти-тройна такса за 
съответното строителство 
Е.Пресъгласуване и 
преодобряване на 
проекти с изтекъл срок-
50% от таксата за 
съответното ново 
строителство. 

 

Чл.53, т.7 ОБА3-27 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 50 лв./бр. Издаване на удостоверение 
за търпимост по § 16 и §127 

от ЗУТ: 
-за жилищни сгради- 80 лв 
-за производствени сгради -
100лв. 
-за второстепенни – 50 лв.  

 

 Чл.53, т. 8 ОБА3-20  Регистриране и въвеждане на строежи в експлотация, издаване на 
удостоверение за въвеждане в експлотация за видовете строежи от ІV 
и V категория 

 
50 лв./бр. 

 
80 лв./брой 

Чл.53, т.9 заличена Удостоверение,че даден имот  не е актуван за общински 5.00 лв./бр. х 



Отменя се  
Чл.53, т.10 
  

заличена 
/ извършва 
се към  
ОБА 3-9 / 

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

Обекти VІ категория-300лв. 
Обекти V-та категория-500 
лв.  
Обекти ІV и по-висока 
категория-1.00 лв./кв.м 

х 

Чл.53 ,т.11 
Отменя се 

заличена Становище на главен архитект  40.00 лв. х 

Чл.53, т.12 заличена Одобряване на подробен устройствен план 50.00 лв. х 

Чл.53, т.13 а 
нова 

ОБА3-13 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 
настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в 
сила разрешение за строеж) 

5.00 лв 10 лв. + депозит за: 
улични платна/асфалтова 
настилка / -50 лв./ кв. м 

  - тротоарни платна 
/базалтови плочи/- 45 лв./ 
кв.м 
- тревни площи – 2 лв. /кв. 
м 

Чл.53 ,т.14 ОБА3-10 Съгласуване на инвестиционен  проект-заснемане за узаконяване и 
издаване на акт за узаконяване   на строеж 

15.00 лв. Тройна такса за издаване 
на удостоверение за строеж 

и одобрение на проект  
Чл.53, т.20 ОБА8-5 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 

1 дка лозя в селскостопанските земи 
3.00 лв.      3.00 лв. 

Когато е необходима  -
скица от общината -13.00 
лв. 
-Удостоверение за 
наследници – 5.00 лв. 
 

Чл.53,т.29 ОБА3 - 6   Допускане  изработването на проекти за изменение на подробни 
устройствени планове 

20.00 лв.  60 .00 лв. 

Чл.53, т.30 ОБА3 - 4 Издаване разрешение за  изработване на подробни устройствени            
п ланове 

30.00 лв. 70.00 лв. 

Чл.53, т.31 
отменя се 

заличена 
/ извършва 
се към 
ОБА3-4 /   

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

20.00 лв. х 



Чл.53,т.32 
отменя се 

заличена   
/извършва 
се към 
ОБА3-4   / 

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

25.00 лв.  

 Чл.53, т.33  
Отменя се                                             

  заличена 
/извършва 
се към 
ОБА3-4  /     

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

10.00 лв. х 

Чл.53, т.34 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
 се към 
ОБА3-4 /     

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

25.00 лв. х 

Чл.53, т.35 
отменя се 

заличена 
/извършва 
 се към 
ОБА3-4  /     

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

50.00 лв. х 

Чл.53, т.36 
отменя се 

/заличена 
извършва 
 се към 
ОБА3-4   /    

 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове 

50.00 лв. х 

Чл.53, т.37 
 

  ОБА3-19 
   

 Приемане и удостоверяване предаването  на екзекутивна 
документация 

50% от таксата за 
одобряване 

 0.20 лв./кв. м РЗП  
0.20 лв./л.м 

Чл.53,т.38 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
 се към 
ОБА3-12 /   

 Издаване на разрешение за строеж 25.00 лв. х 

Чл.53, т.39 
Отменя се 

 заличена 
/извършва 
 се към 
ОБА3-10  / 

 Съгласуване на инвестиционен  проект-заснемане за узаконяване и 
издаване на акт за узаконяване   на строеж 

20.00 лв. х 

Чл.53, т.40 ОБА3-31 Попълване /поправка /на кадастрален план 15.00 лв.  Без такса 
Чл.53, т.41 
Отменя се 

 заличена 
/извършва 
се към 
 ОБА3-31/ 

 Попълване /поправка /на кадастрален план 1.00 лв.на точка, но не по-
малко от 10.00 лв 

х 



Чл.53, т.42 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
се към 
 ОБА3-31/ 

  Попълване /поправка /на кадастрален план 1.00 лв. за точка – 
минимум 20.00 лв. 

х 

Чл. 53, т.43 ОБА3-40   Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в 
действащия кадастрален план по чл.54A от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от 
ЗУТ 

 
5.00 лв. 

 
10.00 лв. 

Чл.53, т.44 ОБА3-34 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на 
възстановяване, находящи се  в границите на урбанизираните 
територии 

5.00 лв. 40.00 лв. 

Чл.53, т.45 
отменя се 

заличена 
/извършва 
 се към 
 ОБА6-4/ 
 

 Справки /устни и писмени/ от кадастралната карта и кадастралните 
регистри 

5.00 лв. х 

Чл.53, т.46  
отменена  

заличена Заверка на молба-декларация за  снабдяване с нот. акт. 5.00 лв. х 

Чл.53, т.47 заличена  
/извършва 
 се към 
 ОБА3-30/ 

 Издаване на скица на недвижим имот 20.00 лв. х 

Чл.53, т.48 
  

заличена 
 

Разрешение за ползване на общински площи за временно складиране 
на стр. материали , отпадъци и др. 

12.00 лв. х 

Чл.53, т.49 
   

заличена Разрешение за ползване на общински площи за организиране на стр. 
площадка 

15.00 лв. х 

Чл.53 , т.50 
  

заличена Такса за ползване на общински площи за организиране на стр. 
площадка 

1.00 лв. на кв.м х 

Чл.53, т.51  ОБА5-1 Проверка за спазване на определената  линия на застрояване, 
заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура 

0.35 лв./л.м  1.00 лв./л.м 

 Чл.53 , т.52 
Отменя се 

Заличена 
/извършва 
 се към 
 ОБА3-30/ 
 

 Издаване на скица на недвижим имот                                                                                                                             А. От действащия кад. 
план 15лв. ха 
Б. От подробно 
устройствен план -15 лв. 
ха 

     
х     
  
х  
 



 В. Общо от кадастрален и 
ПУП -20 лв. ха/в 
услугатане е включен 
магнитния носител, който 
се заплаща допълнително 
по 1 лв. дискета и 5 лв. 
диск 

 
х                    

Чл.53, т.53 
отменя се 

заличена За издаване на препис-извлечение от Общия справочен регистър към 
кад. план или трасировка  на осовата мрежа се събира такса 

1.00 лв. за точка , но не 
по-малко от 10.00 лв. 

х 

Чл.53,т.54  
Отменя се 

заличена За издаване на копия от реперни карнети 1.00 лв. за точка, но не 
по-малко от 10.00 лв. 

х 

Чл.53, т.55 
Отменя се 

заличена За представяне на списък с координати на подробни точки от кад. и 
регул. план 

1.00 лв. за точка, но не 
по-малко от 10.00 лв. 

х 

Чл.53, т.56 
Отменя се 

заличена За описание и кота на нивелачен репер 5.00 лв на репер х 

Чл.53, т.57 
Отменя се 

заличена 
/извършва 
 се към 
 ОБА3-30/ 
 

 Издаване на скица на недвижим имот 50.00 лв./кв. м, но не по-
малко от 5.00 лв.Таксата 

не е включена в цената на 
копието 

х 

Чл.53, т.58  
Отменя се 

заличена За предоставяне на копие от  трасировъчен карнет 10.00 лв. на лист х 

Чл. 53, т.59  
1 .и 2. 

 ОБА 7-1 Издаване на разрешение за поставяне на  рекламно-информационни 
елементи 

1.Външно табло, реклам- 
но-транспортна, надпис, 
рекламно-указателна 
табела 
-Светеща-за града 8.00лв 
За селата -5.00лв. 
-Не светеща- за града 10. 
00 лв. За селата-6.00лв. 
2.Маси за рекламни 
материали-10.00лв. на 
ден             

1.Външно табло, реклам- 
но-транспортна, надпис, 
рекламно-указателна 
табела 
-Светеща-  15.00лв 
-Не светеща-    8.00лв 
2.Маси за рекламни 
материали-12.00лв. на 
ден 

 

Чл.53, т.60 ОБА 12-5 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС,обслужващи хора с 
увреждания и използване на улеснения при паркиране 

Без такса Без такса 



Чл.53, т .61 
нова 

ОБА3-1 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот 5.00 лв. 8.00 лв. 
 

Чл.53 , т.62 
нова 

ОБА3-3 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски 
територии без промяна на предназначението 

х 20.00 лв. 

Чл.53, т. 63 
нова 

ОБА3-11 Одобряване на проект- заснемане на извършен разрешен строеж, 
когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени  

х  0.80/ кв.м РЗП 

Чл.53, т.64 
нова 

ОБА3-14 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни 
проекти 

х 20.00 лв. 

Чл.53, т.65 
нова 

ОБА3-16 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието 
си поради изтичане на срока 

х 1.за жилищни сгради  - 
20.00лв. 
2. за второстепенни и 
временни сгради – 15.00лв. 
3. за преустройство, 
реконструкция на сгради 
 – 20.00 лв. за жил. сгради  
-  за промишлени сгради и 
обслужващи- 40.00 лв. 
4. за обекти от техническата 
инфраструктура – 40.00лв. 
5. за производствени 
сгради  и обслужващи – 
40.00 лв. 
6.за огради- 15.00лв 

Чл.53, т.66 
нова 

ОБА3-17  Допускане на изменения в одобрен инвестистиционен проект х 1.С доклад за оценка -
0.50лв./кв.м 
2.Чрез ОЕСУТ – 0.75 лв./кв. 
м 

Чл.53, т.67 
нова 

ОБА3-21 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 
завършеност 

х 25.00 лв. 

Чл.53, т.68 
нова 

ОБА3-22 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през  чужди 
поземлени имоти 

х 50.00 лв. 
 

Чл.53 ,т.69 
нова 

ОБА3-23  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през  чужди имоти 

х 60.00 лв. 

Чл.53, т.70 ОБА3-24 Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти х 40.00 лв. 



нова 
Чл. 53, т .71 
нова 

ОБА3-26 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части 
отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване 
на доброволна делба 

х 20.00 лв. 

Чл. 53, т.72 
нова 

ОБА3-28 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 
територии 

х 20.00 лв. 

Чл. 53 , т. 73 
нова 

ОБА3 -29 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж х 10.00 лв. 
 

Чл.53, т.74 
нова 

ОБА3-39 Одобряване на инвестиционен проект за съдебни дела с ЕСУТ х Чрез ОУЕСУТ -1 лв./кв.м РЗП 
С доклад 1 лв./кв. м РЗП 

Чл.53, т.75 
нова 

ОБА7-2 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
изграждане на рекламно съоръжение 

х 
 

30.00 лв. 
 

Чл.53, т.76 
нова 

ОБА7-3 Издаване на разрешение за специално ползване  чрез експлоатация на 
рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 

х Такса за разрешението -
15.00лв. + годишна такса  
за: 
1.  до 2 кв.м вкл. – 60 лв. 
2. от 2 до 4 кв.м вкл. -70 лв. 
3. от 5 до 6 кв.м вкл – 80 лв. 
4. от 7 до 8 кв.м вкл. 90 лв. 
5. от 9 до 12 кв. м вкл.  
100 лв. 
6. от 13 до 20 кв. м вкл.110 
лв. 
7. над 20 кв.м 120 лв. 

Чл.53, т.77 
нова 

OБА3-15 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива 

х 50.00 лв. 

Чл.53, т.78  ОБА 5-1  Проверка за спазване определената линия на застрояване и нанасяне 
на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

х  20.00 лв.  

 Чл.53, т.79  ОБА 5-2  Проверка за  установяване на съотнветствието на строежа с 
издадените строителни книжа  и затова, че подробният устройствен 
план  е приложен по отношение на застрояването  

х  15.00 лв.  

Чл.53, т.80 
нова 

ОБА3-42 Удостоверение за административен адрес на поземлените имоти х 8.00 лв. 

Чл.53. т.81 
нова 

ОБА3-5 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения  на 
устройствени планове  и схеми 

х 8.00 лв. 



Чл.53, т.82 
нова 

ОБА 3-8 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти х 25.00 лв. 

Чл.53,т.83 
нова 

ОБА3-18 Осъществяване на контрол по строителството при  откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа 

х 10.00 лв. 

Чл.53,т.84 
нова 

ОБА3-35 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при 
извършване на специално ползване на пътища 

х 60.00 лв. 

Чл.53. т.85 
нова 

ОБА3-41  Прокарване на временен път  до урегулирани поземлени имоти, които 

имат  лице по проектираени нови улици 

х 30.00 лв. 

 

 

 Чл.36. (2) т.9 нова   Изнесен сватбен ритуал -  50.00 лв. 

 Чл.36. (3) т.6 се изменя както следва : Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка -  5.00 лв. 

 В чл. 36 (3) т. 9 се прави следното изменение: 

  - 7.00 лв. за ФЛ  / за 14 дневен срок/ и бърза в рамките на работния ден в двоен размер; 

  - 7.00 лв. за ЮЛ /за 14 дневен срок/ и бърза в рамките на работния ден в двоен размер; 

 - отменя се. 

В чл.36 (4)  се прави следното изменение:  извън  упоменатите срокове по т.9  

  - обикновена услуга  в седемдневен срок; 

- бърза в рамките на работния ден 

-  експресна -отменя се. 

В чл. 43 се прави следното изменение: 



т.2  Бърза услуга в рамките на работния ден –в двоен размер 20.00 лв./бр. лице 

т.3 експресна -отменя се . 

В чл.49 (1) се прави следното изменение: 

т.3 експресна -отменя се. 

В ал.2 се прави следното изменение: 

т.1 обикновена –от 7 дни до 14 дни; 

т.2 бърза – в рамките на работния ден; 

т.3 експресна –отменя се. 

В ал.5 се прави следното изменение: отменя се текста,”а експресната с 100%”  . 

В чл.53 т.12 се правят следните изменения и допълнения: Одобряване на ПУП и разглеждане на ПУП от ОСУЕТ -50 
лв.  

т.13- изменя се както следва  :  Издаване на разрешение за разкопаване на улични платна и тротоарни настилки –  
10 лв. + депозит за: улични платна/асфалтова настилка/  -   50 лв./ кв. м 
  - тротоарни платна /базалтови плочи/- 45 лв./ кв.м 
- тревни площи – 2 лв. /кв. м 

т.16 – отменя се; 

т.21 –отменя се; 

т.22 –отменя се; 

т.23 –отменя се; 

т.24 –отменя се; 



т.25–отменя се; 

т.26–отменя се; 

т.27–отменя се; 

т.46–отменя се; 

Чл.53 т.86 нова – Заверка  на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ- 5.00 лв. 

Чл.53 т.87 нова – Разглеждане на помощни и парцеларни планове на стопански дворове – 30.00 лв. 

Чл.53 т. 88 нова – Издаване на удостоверения за заварени строежи ,законно изградени и неподлежащи на въвеждане 
в експлотация- 15.00 лв. 

Чл. 53 т.89 нова – Изготвяне на копия от кадастрален план, посредством контактно копиране - 4.00 лв. 

Чл.53 т.90 нова – Отразяване на промени в разписния лист към кадастрален план - без такса. 

Чл. 53 т.91 нова –Услуга с автовишка – 150.00 лв. за една машиносмена



 


