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Уважаеми клиенти, 

Използвайте 
всички начини за достъп до нашите услуги: 

 по пощата 

 по телефона 
 по интернет 
 чрез гишетата за административни услуги 
                 всички начини на плащане 

 по банков път 
 картово плащане чрез ПОС терминал 
 в брой на касите в ЦИУГ 

                  Ние  се намираме   на    а д р е с : 
                       ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К- ПЕРНИШКА ОБЛАСТ 

                  ул.”Елена  Георгиева “ №16 тел.код:07751  факс:38-45 

                                 е-mаil :   obshtina_breznik@abv.bg 

                       и електронната ни  страница:www.breznik.info 

 ================================================================== 

ВАЖНИ  ТЕЛЕФОНИ 

1.Тел. централа:..................................... …...20-10 ;20-34 

2.Кмет:....................................................................... 24-34 

3.Зам.кмет:................................................... …...…..20-05 

5. Секретар на  община…………...........................20-76 

6.Дирекция  „ТСУ и ЕИ” 

 Директор…  07751- 2514 или вътр……107 

 ЦИУГ- гише №1…………….вътр…….113 

7.Дирекция  “ОСПОи ХД” 

   Директор ………….…............ 07751- 2160 

 ЦИУГ- гише №4……...………..…вътр.120 

 ЦИУГ- гише №4…......... –КАСА-вътр.120 

8.Дирекция “ АПНО и ФСД” : 

 Директор………… . 07751- 2034 вътр.112 

 Гл.Счетоводител.................................24-29 

 ЦИУГ- гише №2……...2014 или вътр.106 

 ” Местни данъци и такси”…...07751-3950 

 ЦИУГ- гише №3…...о7751 2034  вътр.124 

    -Местни данъци и такси. –КАСА-вътр.124 

9.Домашен социален патронаж……..….........33-52 

Телефон за антикорупционни  сигнали, предложения  и оплаквания: 20-76 
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ВЪВЕДЕНИЕ                    

 
 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

    Основна цел на Хартата на клиента е да подобрява достъпа  до 
административни услуги и да насърчава повишаване на тяхното качество. Тя 

помага на клиентите да разбират и да защитават правата си по-добре, както и да 

изискват по-добро обслужване,. Например- чрез подаване на предложение или 
оплакване 

   Обществото и в частност, гражданите на Община Брезник, имат право да 
очакват висококачествени административни услуги. Хартата на клиента е стъпка  

в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към 
администрацията. 

    Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава 
юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да 

разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и 
качествено административно обслужване. Желанието на Общинска 

администрация гр.Брезник е тази харта да се превърне в периодично 
преразглеждан и актуализиран документ, съобразно настъпилите промени в 

нормативната  уредба,  дейността ни и в отговор на Вашите изисквания. 
 

ПРИНЦИПИТЕ 

Общинската администрация приема следните приоритетни 
принципи: 

1. Да се отнася към клиентите равнопоставено, честно и любезно. 

2. Да общува открито и осигурява пълна информация. 

3. Да се консултира с всички заинтересовани страни и насърчава 

непрекъснато усъвършенстване. 

4. Да насърчава достъпа до услуги чрез различни канали и отваряне всички 

възможности за  дистанционно  заявяване на услугата и получаване на  
резултата от нея. 

5. Да въведе механизми за обратна връзка от клиента и извлича поуки от 

направените коментари. 

6. Да работи съвместно, за да предоставя усъвършенствани, комплексни 

услуги. 

7.Еднократно събиране на  информацията от гражданите и служебно 
последващо събиране на  доказателствата. 

8. Създаване и популяризиране стандарти за обслужване и публикуване 
резултатите от дейността според тези стандарти. 
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9. Осигуряване  на пълна прозрачност , антикорупционни  механизми  и 

възможност  за граждански  контрол. 

10. Извършване, измерване и публикува оценките за удовлетвореността на 

клиентите. 

    За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и 
бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка. 

  Общинската администрация за тази цел се ангажира да извърши 
следното: 

-Да актуализира стандартите за извършване на качествено административно 

обслужване, като ги отрази в  заявленията за услуги\приложение №1\; 

-да разработи система за следене изпълнението на поетите в хартата 

ангажименти; 

-да информира клиентите за постигнатите резултати и бъдещите 
подобрения; 

-да изгради партньорски взаимоотношения с граждани, бизнеса, НПО и 

други; 

-да подобри достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите 

права, каналите на достъп за това откъде и как можете да получите 
съответните административни услуги и да ги заплатите  по достъпен за вас 

начин; 

-постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим 

личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро 
отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви 

обслужват; 

-постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за 
комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия 

процес на административно обслужване; 

-да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги 

СТАНДАРТИТЕ 

Отношение към Вас, клиенти: 

 Да Ви предоставяме еднакъв достъп до услугите; 
 Да Ви осигурим възможност за   заявяване \ получаване\ на услугите 

чрез лицензиран пощенски оператор, устно заявяване  и заявяване 
чрез алтернативни  канали; 

 Да създадем такава организация на дейността си , че да  намалим  
изискуемите се документи от вас при реализирането на комплексната 

административна услуга , броя на  посещенията  и таксата  ; 
 Да постигаме високо качество на предоставяните услуги, като намалим 

личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро 
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отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които 

Ви обслужват; 
 Да работим съвместно с други администрации за предоставяне на 

усъвършенствани, комплексни и електронни услуги, съобразени с 
Вашите изисквания. 

 Да имаме равно поставено отношение към всички Вас; 

 Да спазваме конфедециалност относно запитвания и жалби на всеки 
един от Вас и всичко това независимо от Вашите потребности, 

социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход 
или религиозни убеждения. 

 Да осигурим прозрачност, отзивчивост и възможност за комуникация с 
любезни и добре информирани служители по време на целия процес на 

административното обслужване; 
 Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за 

обвинения в корупция; 
 Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на 

Закона за достъп до обществена информация; 
 Да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни; 

Информация за Вас, клиенти: 

 При директната ни комуникация да Ви предоставяме ясна, лесно 
разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ 

Вашите изисквания; 
 Ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на 

потребностите Ви ще получавате и от информационните табла, 
намиращи се в Община Брезник на ул. « Елена Георгиева « №16, от 

Интернет-страницата на Община Брезник : www.breznik.info  ; 

 За Вас сме подготвили ясни и лесно разбираеми формуляри и 
заявления, за да се опрости процеса на обслужване , които можете да 

изтегляте  и от Интернет-страницата ни; 
 Всеки служител от общинската администрация излиза от анонимност и 

носи персонална отговорност за свършената си работа за Вас и Вие 
можете да го идентифицирате от картата с имената и длъжността му. 

При комуникацията си с Вас, клиенти: 

 Чрез ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации 
да удовлетворяваме Вашите потребности; 

 При запитвания от Ваша страна устните или писмените ни отговори да 
бъдат ясни, лесно разбираеми, пълни и точни. 

КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП  

Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и 
услуги в зависимост от потребностите си: 

 “Център за информация и услуги на гражданите” /ЦИУГ/ - ул. 

"Елена Георгиева" № 16 с работно време: 

-          от понеделник до петък от 08,00 до 17,00 часа без прекъсване; 
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 Интернет страницата на Общината - www.breznik.info, където ще 

намерите информация за административните услуги, структурата на 
общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, 

актуални новини, обяви ,Наредби,  протоколи  и решения  на  ОбС  ; 
 Кутия в “Центъра за информация и услуги на гражданите” за писмени 

сигнали, анкети, похвали и жалби; 

 Информационните табла на Общината ; 

 Телефони на Община Брезник- централа 07751 2034 , 07751 2010; 

Директните телефони: – 07751 2014-за услуги  по Гражданско           
състояние  , ритуали и ЕСГРАОН; 

                                              -07751 3950- за информация по услуги   
свързани с местни данъци  и  такси; 

                                              -07751 2434- за връзка с деловодството;                     

 Приемен ден 

- на  Кмета на общината – сряда от 9.00 часа до 12.00 часа; 

     - Секретар на община -без ограничение в работното време на  

администрацията; 

     -Заместник кметове –  без ограничение в работното време на  
администрацията; 

     - Главен архитект – сряда от 9.00 часа до 15.00 часа 

 Електронна поща: obshtina_breznik@abv.bg 
 Поща :Кореспонденция на адрес: Община Брезник, ул. “Елена 

Георгиева” №16 

     В открита и предразполагаща обстановка Вие, клиенти ще получавате 
дължимото внимание и уважение в получаването на административно 

обслужване. 

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за 

допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте 
отбелязали чрез каналите за достъп. 

СРОКОВЕТЕ 

 Конкретните срокове на предоставяните от нас административни 
услуги са описани в информацията за административните услуги и в 

заявленията, които може да намерите в ЦИУГ и в интернет – адреса на 
Общината: www.breznik.info  , Административния  регистър  и в тази 

харта. 

-Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване се 

извършва при възможност веднага, но не по-късно от 5 работни дни; 
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-до 7 дни - за отговор на запитвания постъпили по пощата и по    

електронната поща; 

-до 14 дни – в случаите, когато е необходима проверка на място или 

становище на друг административен орган; 

-до 1 месец - когато извършването на административната услуга налага 
установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на 

сведения или проучвания; 

-специфични срокове - посочени изрично в специален закон или когато 

услугата  е част от процедура с неизвестен край; 

-Срокът за „Бързите“ услуги е 1/2от обикновенната , а „Експресната“ услуга-
до ¼ от срока за  обикновенната. 

-таксата за „Бързите „ услуги е 2 пъти  обикновенната , а за „Експресните“ е 
3 кратния  размер на  обикновенната. 

-престой на един клиент на гишето- не повече от 20 минути; 

-ако в предвидения срок не получите отговор от общинска администрация, 

попадате в случаите на т. н. "мълчалив отказ".Това е ситуацията, при която 

липсата на отговор се приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва 
от Вас пред Административния съд; 

 Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още 

при първия установен контакт с нас; 
 Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в 

законно определените срокове; 
 Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за 

причините и крайния срок, в който ще получите отговор; 
 Ще Ви  помолим за допълнителна информация  ,когато информацията с 

която разполагаме не е достатъчна  за извършване на услугата; 

ОБРАТНА ВРЪЗКА  

 Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството 

на административните услуги; 

 Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, 

коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като 
използвате вече споменатите различни канали за достъп; 

 Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, 
похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, 

когато те са в компетенциите на Община Брезник; 
 Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в 

писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо 
администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, 

когато е необходимо извършването на проверка/. 

ОТ ВАС КЛИЕНТИ ОЧАКВАМЕ: 
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 Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да 

не проявявате агресивно поведение; 
 Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти; 

 Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават 
предоставените услуги или информация; 

 Да предоставяте пълна и точна информация, необходима ни за 

предоставянето на съответната услуга; 
 Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за 

да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме. 

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ: 

 Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме 
необходимите действия за повишаването й; 

 Ние се ангажираме да извършваме административните услуги 
съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното 

им изпълнение; 
 Ние се ангажираме постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като 

подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как 
можете да получите съответните административни услуги. 

 Поемаме  отговорността  да работим за доближаване  услугите до Вас и 
да  отстраняваме  ненужните  административни  пречки при 

реализирането им;  
 Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това 

 По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за 
корупция действия или бездействия на служители от администрацията, 

ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. 

Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим 
жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни 

действия, както и за окончателния срок за отговор. 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения 

живот в Р България, която дава възможност на гражданите да си съставят 
собствено мнение относно дейността на администрацията. 

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на 

писмено заявление. Заявлението се разглежда от Общинска администрация – 
Брезник във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. В този 

срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на 
информация или отказ за достъп. 

  Цялата информация за  осигуряване на  достъпа, вътрешните правила и 
процедури ,и отчети можете да намерите на  интернет страницата ни ; 

Кога може да Ви бъде отказан достъп? 

1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, 
представляваща държавна или служебна тайна; 

2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска 
администрация –Брезник и няма самостоятелно значение; 
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3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за 

предоставяне; 
4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест 

месеца; 
5.Когато в Общинска администрация –Брезник не се съхранява исканата от Вас 

информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако 

имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме 
за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива 

неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, 

културна или обществена идентичност.  

Общинска администрация –Брезник е длъжна и се ангажира да предприеме 
необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични 

данни от нерегламентирано използване. Когато заявявате индивидуалните 
административни актове \ съдържащи личните ви данни\ да ви се  изпращаме, 

чрез лицензиран пощенски оператор, избирайте вид на пратката която носи по-
голяма защита \ препоръчана или с известие за доставяне\. 

Ние сме регистрирани като  администратор на лични данни , съгласно ЗЗЛД. 

Вие имате право да отправите писмено заявление до Общинска 
администрация –Брезник, с което можете да искате: 

- потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас; 
-актуализиране или поправяне на данни; 

- да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни; 
- да се забрани на Общинска администрация –Брезник да предоставя изцяло 

или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама 

или пазарно проучване; 
- да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият 

за първи път. 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица се допуска когато:  
- Вие изрично сте дали съгласието си; 

- източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи 
обществена информация; 

- във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо 
лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или 

съществуват законни пречки за това; 

- е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита 
на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон; 

- са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и 
данните са анонимни. 

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е- 14 
дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни. 

Важно е да се знае: 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


11/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, 

когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на 
гражданите; 

 Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на 
въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни 

изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на 

институцията; 
 Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, 

свързани със защита на личните данни и класифицираната 
информация. 

 Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на Община Брезник и 
добросъвестно  изпълняваме  задълженията си . Условията на 

бързоразвиващата се администрация налагат общинската 
администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете. 

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно 

регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от 

Наредби, приети от Общинския съвет - Брезник. 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА: 

Конституция на Република България; 

Административнопроцесуален кодекс; 

Закон за достъп до обществената информация; 

Закон за достъп до класифицираната информация; 

Закон за защита на личните данни; 

Закон за защита от дискриминацията; 

Закон за гражданската регистрация; 

Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

Закон за местните данъци и такси; 

Закон за защита на потребителите; 

Наредбите и  вътрешните нормативни актове, регламентиращи  

дейността   на  Общинска администрация – Брезник; 

НАСТОЯЩАТА   ХАРТАТА  НА  КЛИЕНТА №3 ,   Е  УТВЪРДЕНА ОТ КМЕТА  НА  

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

СЪС ЗАПОВЕД №……….\14.08.2017ГОД.- Приложение №2 
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СПИСЪК 

на образците  на заявления за административни услуги по страници в 

хартата 
                                        Приложение №1 

/в сила от 20.08.2017г. / 

№ 

по ред 

Чл. 
в 

наредб

ата за 

таксите 

кодове стран. 

в 

харта 

 

Наименование  на услугата 

 

извършва 

се 
от 

Дирекция 

 

В 

Адми

нисрат

ивен 

регист

ър 

 

В бивш 

СУНАУ 

1.  Чл.32 2121 ОБА7-3 

 

 

23 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация  

на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 

ТСУ и ЕИ 

 

комплексна 

2.  Чл.33 2101 ОБА7-2 

 
25 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на рекламно съоръжение 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

3.   

Чл.33А 
2042  

ОБА3-13 
26 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешно квартални  пространства / за строежи с 

влязло всила разрешение за строеж/ 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

4.  Чл.34 2060 ОБА3-4 

 
27 Издаване на разрешение за изработване на подробни 

устройствени планове 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 
 

5.  Чл.34А 2001 ОБА3-6 

 
29 Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП ТСУ и ЕИ 

комплексна 

6.  Чл.35 2117 04-УТ-02 

 
30 Приемане и одобряване на подробен устройствен план ТСУ и ЕИ 

7.  Чл.28 2027 ОБА3-30 

 
32 Издаване на скици на недвижими имоти ТСУ и ЕИ 

комплексна 

8.  Чл.37 2399 ОБА6-1 

 
34 Презаверяване на скица, от издавенето на която са изтекли 6 

месеца 

ТСУ и ЕИ 
комплексна 

9.  Чл.38 2083 ОБА3-7  

 
35 Издаване скица-виза за проучване и проектиране ТСУ и ЕИ 

комплексна 

10.  Чл.39 2002  

ОБА3-34 
37 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на 

възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните 

територии 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

11.  Чл.40  

2084 

ОБА3-27 

 
38 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж ТСУ и ЕИ 

комплексна 

12.  Чл.41 2063 ОБА3-21 

 

 

40 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на 

завършеност на строежи 

ТСУ и ЕИ 
комплексна 

13.  Чл.41А 1990 ОБА3-18 

 

 

41 Осъществяване контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строеж 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

14.  Чл.42 2062 ОБА3-20 

 

 

42 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване 

на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете 

строежи от IV и V категория 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

15.        

16.  Чл.44 2054 ОБА3-9 

 

 

44 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се 

издава разрешение за строеж 

ТСУ и ЕИ 

17.  Чл.45 2061  

ОБА3-17 

 

46 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект ТСУ и ЕИ 

комплексна 

18.        

19.  Чл.49 2114 ОБА3-22 

 

 

47 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през 

чужди позмлени имоти 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

20.  Чл.50 2112  

ОБА3-12 

 

48 Издаване на разрешение за строеж 
ТСУ и ЕИ 

21.  Чл.50А 2392 

 

ОБА3-10 

 

 

 

50 Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване 

и издаване на акт за узаконяване на строеж 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

22.  Чл.51 2043 ОБА3-23 

 

 

52 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

23.  Чл.51А 2064  

ОБА3-24 

 

53 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти  

ТСУ и ЕИ 

24.  Чл.52 1989 ОБА3-2 

 

 

54 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти ТСУ и ЕИ 

комплексна 

25.  Чл.53 2024 ОБА3-11 55 Одобрение на проект-заснемане на извършен разрешен строеж,  
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когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени ТСУ и ЕИ 

26.  Чл.55 2082  

ОБА3-1 

 

56 Удостоверение за идентичност на  урегулиран поземлен имот ТСУ и ЕИ 

комплексна 

27.  Чл.56 2119 ОБА6-3 

 

 

57 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

28.  Чл.57 2026 ОБА3-19 

 

 

58 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 

документация 

 
ТСУ и ЕИ 

29.  Чл.58 2130 ОБА3-14 

 

 

59 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти 

ТСУ и ЕИ 

30.  Чл.58А 2113  

ОБА3-16 

 

60 Презаверка на разрешение за строеж, което е изгубило действието 

си 

поради изтичане на срока  

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

31.  Чл.59 2096 ОБА3-25 

 

 

62 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/ 

поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за ползване или 

застрашени от самосрутване 

 
ТСУ и ЕИ 

32.  Чл.60  2041 ОБА3-3 

 

 

63 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски 

територии без промяна на предназначението 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

33.  Чл.62 1992  

ОБА3-28 

 

64 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 

територии 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

34.  Чл.63 2517 ОБА3-33 

 

 

65 Заверяване на преписи  от документи и копия от планове и копия 

от планове и документация към тях 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

35.  Чл.63А 2055  

ОБА3-39 

 

66 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ ТСУ и ЕИ 
комплексна 

36.  Чл.64 ------ 06-КАД-

05 
68 Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрален лист, ръчна 

скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен 

план 

 
ТСУ и ЕИ 

37.  Чл.65 ------  

06-КАД-

07 

 

69 Изготвяне на копие от реперен карнет   ТСУ и ЕИ 

38.  Чл.66 ------ 06-КАД-

08 

 

70 Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно 

копиране  

 

ТСУ и ЕИ 

39.  Чл.67 2090 ОБА11-12 94 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към 

него 

 
ОСПО и ХД 

комплексна 

40.  Чл.68 2009 ОБА11-11 

 

 

96 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към 

него 

 
ОСПО и ХД 

комплексна 

41.  Чл.69 2100 

 

ОБА7-1 

 

 

 

72 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

42.  Чл.70 2103 ОБА12-4 

 

 

97 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

временно ползване на части от пътното платно и на земи в 

обхвата на пътя 

 

ОСПО и ХД 

комплексна 

43.  Чл.71 2070 ОБА12-3 

 
99 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на 

пътя 

 

ОСПО и ХД 

комплексна 

44.  Чл.72 2003 ОБА3-35 

 

 

73 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при 

извършване на специално ползване на пътища 

ТСУ и ЕИ 

45.  Чл.72А  2116 ОБА3-41 

 

 

74 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, 

които имат лице по проектирани нови улици 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

46.  Чл.73 2023 ОБА3-8 

 

 

75 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти  
ТСУ и ЕИ 

47.  Чл.74 2025 ОБА3-15 

 

 

77 Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

48.  Чл.76 1995 ОБА3-29 

 

 

79 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж ТСУ и ЕИ 

комплексна 

49.  Чл.76А  2097 

 

ОБА5-1 

 

 

 

80 Проверка за спазване определяне на застрояване, заснемане и 

нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфрастуктура 

 
ТСУ и ЕИ 

50.  Чл.77 2098 ОБА5-2 

 
81 Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа  и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

51.  чл.78 ------

----- 

06-КАД-

10 
82 Извадка от цифров:                               ТСУ и ЕИ 
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а) кадастрален план   

б) регулационен план   

в) специализирана карта  

Извадката е в цифров вид в .cad формат 

52.  Чл.80 2085 ОБА3-40 

 

 

83 Издаване на удостоверение  за нанасяне на новоизградени сгради 

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

чл.175 от ЗУТ 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

53.  Чл.80А  2115 ОБА3-31 

 

 

84 Попълване / поправка/ на кадастрален план  ТСУ и ЕИ 
комплексна 

54.  Чл.81 1991 ОБА3-26 

 

 

86 Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба    

 

 
ТСУ и ЕИ 
 

55.  чл.82 2120  

06-КАД-

12 

 

87 Отразяване на промени в разписния лист към кадастрален план ТСУ и ЕИ 

56.  82А 2011 ОБА3-5 

 
88 Изготвяне справки на заинтересовани лица относно изменения на  

устройствени планове и схеми: 

 

 
ТСУ и ЕИ 

комплексна 

57.  82Б 2099 ОБА6-4 

 
89 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

ТСУ и ЕИ 

58.  Чл.87 2052 

 

ОБА1-20 

 

 

197 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал ЕСГРАОН 

и ГС 

59.  Чл.88 2076 ОБА1-23 

 
199 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат ЕСГРАОН 

и ГС 

60.  Чл. 89 1999  

ОБА1-24 

 

200 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –

оригинал 

ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

61.  Чл. 89 А ------

------ 

01-ГР-03 

 

 

201 Провеждане на изнесен сватбен ритуал ЕСГРАОН 

и ГС 

62.  Чл.90 37 ОБА1-25 

 

 

202 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – 

дубликат 

ЕСГРАОН 

и ГС 

63.  Чл.91 2019 ОБА1-26 

 

 

203  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път ЕСГРАОН 

и ГС 

64.  Чл.92 2034 ОБА1-27 

 

 

205  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и 

следващ път 

ЕСГРАОН 

и ГС 

65.  Чл.93 2038 ОБА1-28 

 

 

206  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 

гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

ЕСГРАОН 

и ГС 

66.  Чл.94 2016 ОБА1-2 

 

 

207  Издаване на удостоверение за наследници ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

67.  Чл.95 2109 ОБА1-3 

 

 

209  Издаване на удостоверение за семейно положение ЕСГРАОН 

и ГС 

68.  Чл.95А 2075 ОБА1-4 

 

 

211 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и 

деца 

ЕСГРАОН 

и ГС 

69.  Чл.96 2036 ОБА1-5 

 

 

213  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки ЕСГРАОН 

и ГС 

70.  Чл. 96А 2108 ОБА1-18 

 

 

215  Издаване на удостоверение за правно ограничение ЕСГРАОН 

и ГС 

71.  Чл.96Б 2057 ОБА1-19 

 

 

217 Издаване на удостоверение за родените от майката деца ЕСГРАОН 

и ГС 

72.  Чл.97 2391 ОБА1-6 

 
219  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство  ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

73.  Чл.98 2092 ОБА1-7 

 
222 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни 

имена 

ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

74.  Чл.99 2017 ОБА1-8 

 

 

224 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

ЕСГРАОН 

и ГС 

75.  Чл.100 2073 ОБА1-9 

 

 

226 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански в Република България 

ЕСГРАОН 

и ГС 

76.  Чл.101 2129 ОБА1-10 

 
228 Издаване на удостоверение за постоянен адрес  за първи път ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

77.  Чл.102 2079 

 

ОБА1-12 

 

 

232 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 

ЕСГРАОН 

и ГС 

78.  Чл.102

А 
2056 ОБА1-13 

 
236 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

 
ЕСГРАОН 

и ГС 

79.  Чл.103 2128 ОБА1-11 

 

 

238  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

ЕСГРАОН 

и ГС 

80.  Чл.104 2074 ОБА1-14 

 
240  Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път ЕСГРАОН 

и ГС 
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81.  Чл.104
А 

1997  

ОБА1-15 

 

244  Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече 

регистриран настоящ адрес 

ЕСГРАОН 

и ГС 

82.  Чл. 105 2107 ОБА1-16  246  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 

ЕСГРАОН 

и ГС 

83.  Чл.106 2104 ОБА1-17 

 
249  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година  

ЕСГРАОН 

и ГС 

84.  Чл.107 2053 ОБА1-35 

 
251  Припознаване на дете ЕСГРАОН 

и ГС 

85.  Чл.108 2110 ОБА1-29 

 
252 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина ЕСГРАОН 

и ГС 

86.  Чл.109 2033 ОБА1-1 

 
253 Възстановяване или промяна на име  ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

87.  Чл.110 2132 ОБА1-22 

 
255 Промяна в актовете за гражданско състояние ЕСГРАОН 

и ГС 

88.  Чл.111 2039 ОБА1-31 

 
256  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 ЕСГРАОН 

и ГС 

89.  Чл.111А 2020 ОБА1-32 

 

 

257 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн 

картон или страница от семейния регистър на населението 

ЕСГРАОН 

и ГС 

90.  Чл.112 2080 ОБА1-21 

 

 

258  Съставяне на актове за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове, съставени в чужбина 

ЕСГРАОН 

и ГС 

91.  Чл.113 2077 ОБА1-30 

 

 

259 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на 

населението 

ЕСГРАОН 

и ГС 

91А Чл.113 2077 ОБА1-30 

 
261 Издаване на удост.  за вписване в рег. на насел. –на чужденец ЕСГРАОН 

и ГС 

92.  Чл.114 2390  

ОБА1-37 
262  Комплектоване и проверка на документи към искане за 

установяване на българско гражданство 

ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

93.  Чл.115 1987 ОБА1-33 

 

 

264 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни 

органи и институции 

ЕСГРАОН 

и ГС 

94.  Чл.116
А 

2058 ОБА1-36 

 
265 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители ЕСГРАОН 

и ГС 

95.  Чл121

А 
2040 ОБА1-34 

 
266 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи 

ЕСГРАОН 

и ГС 

96.  Чл124

А 
2015 ОБА15-1 

 
267 Нотариално удостоверяване  на подписите на частни документи, 

които са едностранни актове и не подлежат на вписване 

кметства 

97.  Чл.124

Б 
2094 ОБА15-2 268 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 

задълженията и договорите 

кметства 

98.  Чл.124

В 
2072 ОБА15-3 269 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и 

извлечения от документи и книжа 

кметства 

99.  Чл.128 2081 ОБА2-9 

 
101 Издаване на удостоверение за собственост на недвижим имот 

 

ОСПО и ХД 
комплексна 

100.  Чл.129 2021 ОБА2-2 

 

 

102 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собственост върху недвижим имот 

ОСПО и ХД 

комплексна 

101.  Чл. 131 1988 ОБА2-5 

 
103 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите 

книги за имотите - общинска собственост или за възстановен 

общински имот 

ОСПО и ХД 

комплексна 

102.  Чл.132 2105 ОБА2-3 

 
104 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на 

удостоверение 

ОСПО и ХД 

комплексна 

103.  Чл.136 2398 ОБА2-1 

 
105 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда 

на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2 

ал.2 от ЗУПГМЖСВ 

ОСПО и ХД 

104.  
 

Чл.139 2095 ОБА2-4 

 

 

106 Справка по актовете книги и издаване на заверени копия от 

документи относно общинска собственост 

ОСПО и ХД 

105.  Чл.140 2022  

ОБА2-7 

 

107 Справка относно разпределение на идеални части от общите 

части на сгради с етажна собственост 

ОСПО и ХД 

106.  Чл.141 2093 ОБА8-1 

 

 

108 Издаване на предписание за насочване на битовите и 

строителните отпадъци  

ОСПО и ХД 

107.  Чл.142 …… ОБА8-7 

 

 

90 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и 

земни маси 

ТСУ и ЕИ 
комплексна 

108.   …… ОБА8-6 

 

 

91 Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци  ТСУ и ЕИ 

комплексна 

109.        

110.  Чл.145 2088 7 

 

 

109 Категоризация на заведение за хранене и развлечение ОСПО и ХД 

111.  Чл.146 2047 ОБА11-6 

 
113 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване ОСПО и ХД 
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112.  Чл146А 2048 ОБА11-9 117 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на 

средствата за подслон и местата за настаняване и издаване на 

удостоверение 

 

 

ОСПО и ХД 

113.  Чл.146Б 2008  

ОБА11-

10 

119 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на 

средствата за хранене и развлечение и издаване на удостоверение 

 

ОСПО и ХД 

114.  Чл.146В 2123  

ОБА11-
13 

120 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - 

дубликат 

ОСПО и ХД 

 

115.        

116.  Чл147А 2010 ОБА11-
14 

121 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през 

летния сезон 

ОСПО и ХД 

117.  Чл.148 2078 ОБА2-6 

 
122 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт 

за общинска собственост /обстоятелствена проверка/ 

 

ОСПО и ХД 

комплексна 

118.  Чл.153 2122  

ОБА8-2 
125 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от 

емлячен регистър 

 

ОСПО и ХД 

 

комплексна 

119.  Чл.154 2087  

ОБА11-4 

 

126 Регистрация на ППС с животинска тяга ОСПО и ХД 

120.  Чл.155 2029 ОБА8-3 127 Регистрация на собственици на пчели и пчелни  семейства ОСПО и ХД 

121.  Чл.157 2006  

ОБА8-4 

 

128 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън 

горския фонд 

ОСПО и ХД 

комплексна 

122.  Чл.158 2086 ОБА8-5 

 
129 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета 

и до 1 дка лозя в селскостопанските земи      

ОСПО и ХД 

комплексна 

123.  Чл158А 1996 

 

ОБА9-5 

 
130 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 (пет) броя дървета и 

на лозя над 1 дка 

ОСПО и ХД 

комплексна 

124.  Чл.159 2031 ОБА9-3 

 
131 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни 

дървета с историческо значение 

ОСПО и ХД 

комплексна 

125.  Чл.160 2006 ОБА9-6 

 
128 Виж 2006 ОСПО и ХД 

126.  Чл.161 2068  

ОБА9-7 

 

133 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горските територии 

 

ОСПО и ХД 

127.  Чл.162 2102 ОБА9-1 

 

 

135 Издаване на разрешение за преместване на растителност ОСПО и ХД 

комплексна 

128.  Чл.168
А 

2059 ОБА2-8 

 
137 Издаване на заповед за изземване на имот ОСПО и ХД 

комплексна 

129.  Чл.171 2069 ОБА11-1 

 
138 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници ОСПО и ХД 

комплексна 

130.  Чл171
А 

2069  
 

ОБА12.6 

 
139 Издаване на комплект стикери към разрешението за таксиметров 

превоз на пътници 

ОСПО и ХД 

131.  Чл.171

Б 
2011 ОБА12-1 

 
139 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по 

международни автобусни линии 

 

ОСПО и ХД 

132.  Чл.172 2051 ОБА12-7 140 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на 

автомобили, превозващи извънгабаритни товари 

 

ОСПО и ХД 

133.  Чл.172А 2012  

ОБА12-5 
141 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи 

хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране 

ОСПО и ХД 

134.  чл.174 2394  

ОБА12-

2 

92 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и 

паркирането, сфетофарни уредби, промени в 

съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби  

по искане на физически и юридически лица  

ТСУ и ЕИ 

комплексна 

135.  Чл.177 2035 ОБА11-2 

 
142 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени 

за движение на пътни превозни средства 

 

ОСПО и ХД 

136.        

137.  Чл.179 2066 ОБА8-11 

 
144 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения ОСПО и ХД 

138.  Чл.179

А 
2046 ОБА9-2 

 
145 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност ОСПО и ХД 

комплексна 

139.  Чл.180 ОбС 

Б-к 

ТУ- 0221 

 
146 Издаване на разрешение за удължено работно време на заведения 

за хранене и развлечение 

ОСПО и ХД 

140.  Чл.180
А 

2004 ОБА3-36 147 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително 

от язовири и микроязовири и минерални води - публична 

общинска собственост, както и от находища на минерални води - 

изключителна държавна собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от общините                 

 

 

 

 

ОСПО и ХД 
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141.  Чл.180

Б 
1993  

ОБА3-37 
148 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - 

публична общинска собственост, с изключение на 

разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите   

ОСПО и ХД 

комплексна 

142.        

143.  Чл.180

Г 

2106 ОБА8-8 150 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, 

представили разрешително за упражняване на частна 

ветеринарномедицинска практика 

 

ОСПО и ХД 

комплексна 

144.        

145.  Чл.180
Е 

2007 ОБА8-12 

 
151 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни 

растения 

ОСПО и ХД 

146.  Чл.181 2396 

 

 

ОБА13-3 

 

 

154 Издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство 

 

МДТ 

комплексна 

147.        

148.  Чл.183 2071 ОБА13-13 155 Издаване на удостоверение по декларирани данни 

 

МДТ 

149.  Чл. 184 2393 ОБА13-11 156 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж  МДТ 

150.  Чл184
А 

2395 ОБА13-12 

 

 

158 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 

ползване 

МДТ 

151.  Чл.185 2131 ОБА13-4 

 
160 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни 

средства 

 

МДТ 

152.  Чл.193 2014 ОБА13-7 

 
163 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък МДТ 

153.  Чл. 196 2397 ОБА13-5 

 
165 Издаване на препис от документ за платен данък върху 

недвижими имоти  и такса за битови отпадъци 

 

МДТ 

154.  Чл. 197 2091 ОБА13-6 

 
196 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство 

 

МДТ 

комплексна 

155.  Чл. 198 2124  

ОБА13-2  
167 Издаване на копие от подадена данъчна декларация МДТ 

156.  Чл. 199 1998  

ОБА13-9 

 

168 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

по ЗМДТ 

 

МДТ 

157.  Чл.201 2125 ОБА13-8 

 

 

169 Предоставяне  на данъчна и осигурителна информация 

 

 

МДТ 

158.  Чл201
А 

2013 ОБА13-1 

 
170 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване 

или погасяване на права или задължения по ЗМДТ 

МДТ 

159.  Чл202
А 

2126  

ОБА13-10 
171 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина  

МДТ 

160.  Чл.213

Б 
2127 ОБА14-1 

 
270 Приемане и обработване на предложения до общински съвет за 

отпускане на персонални пенсии 

 

ЕСГРАОН 

и ГС 

комплексна 

161.  Чл.43 2518  173 Изменение на план на новообразувани имоти 
ТСУ и ЕИ 

 

162.  Чл.46 2667  174 Одобрение на план за управление на строителните 

отпадъци и/или План за безопасност и здраве 

ТСУ и ЕИ 

 

163.  Чл.47 2519  176 Издаване на заверен препис от решение на Общински 

експертен съвет 

ТСУ и ЕИ 

 

164.  Чл.54 2018  177 Удостоверение за административен адрес на 

поземлени имоти 

ТСУ и ЕИ 

 

165.  Чл.61 2065  178 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и 

граници на терени за рекултивация 

ОСПО и ХД 

166.  Чл.75 2118  179 Вписване на сдруженията на собствениците в 

общинския регистър 

ОСПО и ХД 

167.  Чл.79 2044  180 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения 

на техническата инфраструктура 

ОСПО и ХД 

168.  Чл.83 2005  181 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или 

преминаване на съоръжение на техническата 

инфраструктура през имот- общинска собственост 

ТСУ и ЕИ 

 

169.  Чл.85 2028  182 Промяна на предназначението на поземлени имоти в 

горски територии от общинския горски фонд 

ОСПО и ХД 

170.  Чл.86 2032  184 Промяна на предназначението на земеделските земи и 

включване в строителните граници на населените 

места 

ОСПО и ХД 

171.  Чл.117 2000  285 Издаване на многоезично извлечение от акт за 

гражданско състояние 

ЕСГРАОН 

и ГС 
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172.  Чл.118 4  287 Служебно издаване на удостоверение за правно 

ограничение 

ЕСГРАОН 

и ГС 

173.  Чл.119 2138  288 Служебно издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на населението 

ЕСГРАОН 

и ГС 

174.  Чл.120 1994  284 Признаване и изпълнение на съдебно решение или 

друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

ЕСГРАОН 

и ГС 

175.  Чл.125 2134  273 Издаване  удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ ЕСГРАОН 

и ГС 

176.  Чл.126 2133  278 Издаване удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/ ЕСГРАОН 

и ГС 

177.  Чл.127 3  283 Уточняване разлики между издадено удостоверение за 

осигурителен доход /УП-2/ и данни за осигуреното 

лице от информационната система на НОИ 

ЕСГРАОН 

и ГС 

178.  Чл.133 2470  186 Отразяване на настъпила промяна в списъците на 

граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 

ОСПО и ХД 

179.  Чл.149 2050  186 Прекратяване на категория на туристически обект ОСПО и ХД 

180.  Чл.150 2089  187 Потвърждаване или промяна категорията на 

туристически обект 

ОСПО и ХД 

181.  Чл.163 2045  189 Издаване на разрешително за достъп до горски 

територии 

ОСПО и ХД 

182.  Чл.164 2030  190 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за 

регистрация на земеделски производители в 

областната дирекция „Земеделие“ 

ОСПО и ХД 

183.  Чл.165 2067  192 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и 

съоръжения на техническата инфраструктура по 

отношение на предвидени мероприятия за 

благоустрояване с оглед на функционалното 

предназначение и правилната им експлоатация 

ТСУ и ЕИ 

 

184.  няма 2784  193 Вписване в  регистър на местните поделения на 

вероизповеданията 

ОСПО и ХД 

185.  няма 1  194 Извършване на  консултации, представляващи законен  

интерес за физическо или юридическо  лице относно 

административноправен режим, които се дават по 

силата на нормативен  акт или които са свързани  с 

издаване на  административен  акт или  с извършване 

на  друга административна  услуга 

АПНО 

186.  няма 2715  195 Издаване на  дубликат на разрешително за извършване 

таксиметров превоз 

ОСПО и ХД 
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ОБРАЗЦИ 

 НА ЗАЯВЛЕНИЯ \  ИСКАНИЯ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

ОБЩОПРИЛОЖИМИ  ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ 

 
                                    -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНА  АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА  

                                                                                                 И  

                                                  ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ 
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Приложение №9 от ВПАО 
 

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ДО ................................................... 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От ........................................................................................................................................, 

постоянен или настоящ адрес: гр./с. .................................................................................., 

ул. (ж.к.) ........................................................................................, тел. ........................., 

факс.........................,електроннапоща 

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

Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

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

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

/посочва се наименованието на административната услуга/ 

Услугата се предоставя от 

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

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

/посочва се органът, компетентен да издаде административния акт/ 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган следните 

документи: 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

/посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и 

изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането/ 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ........................................................., като 

декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 

пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен 

акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

 по електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

 Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

 Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако 

такива се изискват. 
 Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

дата:……………………………. 

гр./с. ................................................................ 
 
подпис: ……………………… 
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Приложение №8 от ВПАО 
 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

  

ПРОТОКОЛ 

  
Днес ......................... служителят ............................................................................... 

на длъжност ......................................................................................................................... 

в ........................................................................................................................................., 

/наименование на звеното/ 

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

…………………………………………….…………………………........................................................................... 

с постоянен или настоящ адрес: 

гр./с. ………………………………………………………………………………………………… 

ул. (ж.к.) ……………….…....………, тел. …........................……, факс ......................................., 

електронна поща ..................................................................................................................., 

устно заяви искане за: 

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

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

Заявителят прилага следните документи: 

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

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

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

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

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му 

за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично от звеното за административно обслужване 

 по електронен път на електронна поща 

Длъжностно лице:........................................... 

/подпис/ 

Заявител: ......................................................... 

/подпис/
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2. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЛУГИ  

ИЗВЪРШВАНИ  В ДИРЕКЦИЯ   

 « ТЕРИТОРЯЛНО СЕЛИЩНО  УСТРОЙСТВО И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ» 
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Усл. № 2121 

1-ОБА7.3 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ 

 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

1) Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за специално ползване чрез експлоатация на 

рекламни съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони ……………………………………………………… 

.............................................................................................................................................(н

а основание чл.16, ал.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата) намиращо се 

на.......................................................................................................................................... 

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

 

                                                                                                                             

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Договор със собственика на пътя 

2. Технически  /работен / проект за конкретното съоръжение 

3. Документ за платена такса 

 

Такса: 25.00 лв.  

 

2) За експоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират 

годишни такси както следва: 

 

1. До 2 кв.м. вкл.- 80.00лв. 

2. От 2 до 4 кв.м. вкл – 110.00 лв. 

3. От 5 до 6 кв.м. вкл – 110.00 

4. От 7 до 8 кв.м. вкл – 120.00лв. 

5. От 9 до 12 кв.м. вкл- 130.00лв. 

6. От 13  до 20 кв.м. вкл.- 140.00лв. 

7. Над 20 кв.м. – 180.00лв. 

 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 
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при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

ратка 

 

 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2101 

2-ОБА7.2 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ  

НА РЕКЛАМНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на рекламно съоръжение …………………………………………………………………….……………………………… 

.............................................................................................................................................(н

а основание чл.13, ал.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата) намиращо се 

на.......................................................................................................................................... 

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

                                                                                                                             

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Договор със собственика на пътя 

2. Технически  /работен / проект за конкретното съоръжение 

3. Документ за платена такса 

Такса: 30.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 

 

министративно обслужване/ 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

Усл. №2042 
3-ОБА3.13 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНО 

КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА  

/ЗА СТРОЕЖИ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ/ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде  издадено разрешение  за прокопаване на улични и тротоарни 

настилки във връзка с чл. 72 от ЗУТ , относно 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/описва се причината за исканото разрешение/ 

по плана на гр. (с.) ............................................................, община………………………………….…………                                          

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 
1.Скица на имота, с указан начин на присъединяване и съгласувана със съответните експлоатационни дружества: „В и К”, 
„Електроразпределение”, „Далекосъобщеня”, Областно пътно управление и сектор „Пътна полиция” при областно 
управление на МВР 
2. Квитанция за внесен депозит 
3. Документ за платена такса 
 
Такса: 20.00 лв. плюс депозит 

50.00лв./кв.м - за улични платна /асфалтова настилка/  
45.00лв/кв.м. - за тротоарни платна / базалтови плочи/  
2.00лв/ кв.м. - за тревни площи  
 

Срок за изпълнение: 14 дни 
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

................................................................... 
........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 
 

 
ане/ 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
 
С уважение:  1………………………………. 2……………………………………… 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

Усл. №2060 

4-ОБА3.4 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП   

 

 ПУП за част от населено място в обхват до един квартал (чл.124а, ал.2 от ЗУТ) 

 ПУП за един или група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии 

(чл.124а ал.1 от ЗУТ) 

 ПУП за населено място или част от населено място над един кварта (чл.124а, ал.1 от ЗУТ) 

 

 

От: 

1. ......................................................................................................................................... 

Адрес: 

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

.. 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

Наследник 

на…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……  

2. 

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

Адрес: 

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

. 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

Долуподписаният (ите), като собственик (ци) на поземлен (и) имот (и) №№ ..................... 

по плана на  гр.(с.) ...................................., намиращи се на адрес: .................................. 

......................................................................., моля (им) да ми (ни) бъде разрешено 

изработването на подробен устройствен план. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Скица за имоти извън регулационните граници  на населените места./ имоти попадащи в КВС 

или в местности с оковръстен полигон/ 

2. Документ за собственост - нотариален акт /имоти придобити преди 2005г./ 

№…….…../………..…./дата/, Решение на общинска служба „Земеделие“, съдебно решение, делбен 

протокол  и др. 

3. Задание по чл.125 от ЗУТ  

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 100.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2001 

5-ОБА3.6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ПУП   

 ПУП на основание чл.134, от ЗУТ и чл.135 от ЗУТ 

 Работен устройствен план за един или група поземлени имоти 

От: 

1. ......................................................................................................................................... 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

Наследник на…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……  

2. ......................................................................................................................................... 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

 

Моля да ми/ни/ бъде издадено становище и предписание за допускане на изменение на 

ПУП за парцел …………………..….……., имот пл.№………………………………. квартал №…………..…..………. 

местност………………….…….………… по плана на гр./с/ …………………………....……………. намиращ се на 

адрес…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Като:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..... 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ учредено право на строеж/ 

2. Съдебно решение /ако ПУП се изработва по съдебно решение/ 

3. Скица с предложение за изменение на действащия ПУП чл.135, ал.2 от ЗУТ 

4. Проекто-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ. 

5. Предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

6. Документ за платена такса 

Такса: 70.00 лв. 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  
 
ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация. 
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тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

  Усл. №2117  

6-04-УТ-02 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП   

 

От: 

1 ......................................................................................................................................... 

наследник на 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

2. ..........................................................................................................................................  

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

3. ......................................................................................................................................... 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

4. …………................................................................................................................................ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

 

Долуподписаният (ите), като собственик (ци) на урегулиран (и) поземлен (и) имот (и) №№ 

.................. в кв. ............... по регулационния план на  гр.(с.) ........................................, 

намиращи се на адрес: ........................................................................................................ 

............................................................................................., моля да бъде процедиран 

проекта за  изменението на подробен устройствен план. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

7. Проект – 3 бр. папки 

8. Документ за собственост /  за имоти придобити преди 2005г./ 

9. Документ за платена такса 

 

Такса: 

1. ПУП на ПИ в жилищни зони с индивидуални УПИ – 40.00 лв. 

2. Процедиране на РУП- 40.00 лв.  

3. Процедиране на ПУП на ПИ в жилищни комплекси и над 1 квартал - 140.00 лв.  

4. Процедиране на изменение на ПУП на ПИ в производствени зони – 60.00 лв. 

5. Процедиране на изменение на ПУП на ПИ извън регулация и за включване и на линейни обекти 

на техническата инфраструктура - 150.00лв.  

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


31/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Срок за изпълнение: съгласно установените срокове в ЗУТ за обявяване, разглеждане и 

одобряване 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

 

3………………………………. 4……………………………………… 

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2027 

7-ОБА3.30 
 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ...................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

По силата на ……………………….………………………………………………..……… №……….……/………………/дата/  

/нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, решение на ОС 

„Земеделие“ и др./ 

съм (сме) собственик (ци) на УПИ (урегулиран, неурегулиран поземлен имот)………………….………….. 

в квартал №……………………………………………………, по плана на гр. (с)…………………….……………….., 

община………………….…….., намиращ се на 

………………………………………………………………………………………………… 

     /административен адрес/ 

 

Моля да ми (ни) бъде издадена скица от регулационния план за описания недвижим 

имот. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 17.00 лв./кв. дм. 

Срок за изпълнение: 10 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

 

Усл. №2399 

8-ОБА6.1 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ  6 МЕСЕЦА 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

По силата на приложените документи съм (сме) собственик(ци) на парцел (урегулиран, неурегулиран 

поземлен имот):................................ в квартал № ......................, по плана на гр. (с.) ...................... ................, община 

......................................, намиращ се на адрес: 

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

Моля да ми (ни) бъде презаверена скица от регулационния план за описания недвижим 

имот. 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ  ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Скица 

    3. Документ за платена такса 

Такса: 7.00 лв. 

Срок за изпълнение: 1 ден 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2083 

9-ОБА3.7 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ  

(чл.140, ал.2 от ЗУТ) 

 

 

1. ..................................................................................................... ................................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/           (за фирми 

БУЛСТАТ) 

Адрес: 

.......................................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

Наследник на …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ..............................................................................................    ................................ 

име, презиме,фамилия /или фирма/          (за фирми 

БУЛСТАТ) 

     

Адрес: 

...................................................................................................... телефон………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

По силата на приложените документи съм (сме) собственик (ици) на урегулиран (неурегулиран) 

поземлен имот № ............, кв. .......... по плана (КВС) на гр.(с) ................................................ 

 

Моля (им) да ми (ни) бъде издадена скица  от регулационния план за описания по-горе 

имот и виза за проучване и проектиране за: 

 

 Нов строеж на сграда от основното застрояване (жилищна, производствена, друга) 

 Нов строеж на сграда от допълващото застрояване 

 Пристрояване (надстрояване) на съществуваща сграда 

 Преустройство (смяна на предназначението) на (помещения от) съществуваща сграда 

 Ремонт 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г / 

2. Нотариално заверено заявление от всички собственици - при строителство в съсобствен имот 

или при сграда с режим на етажна собственост 

3. Нотариално заверена декларация от съседи при намалени отстояния от граница, за 

пристрояване, надстрояване и обектите на допълващото застрояване - ситуационна скица с 

указан начин и  място на пристрояване и строежи от допълващото застрояване 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: - 25.00 лв. с ПУП-ПЗ  

 - 65.00 лв. без ПУП-ПЗ 
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36/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2002 

10-ОБА3.34 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

От:1.................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

наследник на 

……………………………………………………………………………………...………………………………………..………………………………… 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.   

Моля да ми (ни) бъде издадена скица и удостоверение, от което да е видно, че признатата 

ми (ни) за възстановяване земеделска земя по т. ……………………………... от Решение на ОС 

“ЗГ” гр.(с.)  …………………………… е идентична с имот пл. № …………………..в квартал № 

………….…, по плана на гр. (с.) ……………………………………………. 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Решение (писмо) на поземлена комисия 

2. Геодезическо заснемане 

3. Документ за платена такса  

Такса: 55.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 
 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2084 

11-ОБА3.27 
 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 
Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА ИЗГРАДЕНИ СТРОЕЖИ 

 ПО § 16, АЛ.1  ОТ ПР НА ЗУТ 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Наследник на ……………………………………………………………………............................................................. 

име: собствено, бащино, фамилно, 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля, на основание  §16,ал.1 от ПР на ЗУТ, да ми бъде издадено удостоверение за 

търпимост за следния изграден строеж……………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(наименование на обекта и площ м2) 

 

собственост на: ..………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………….в урегулиран поземлен имот 

№………………………………….кв………………………….. гр.(с)…………………………………………………, намиращ се на  

адрес……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ или учредено право на строеж  

2. Нотариално заверена декларация за времето на изграждане  

3. Геодезическо заснемане на имота и сградите в него, заверено от СК-Перник 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: - 200.00 лв. - за жилищни и производствени сгради  

- 50.00 лв. - за стопански сгради  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2063 

12-ОБА3.21 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА  

ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено удостоверение за степен на завършеност на строеж  

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

     вписва се наименованието на обекта 

на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж)  на УПИ ………………… в квартал 

№ ......................, по плана на гр. (с.) ................................., община ..................................., от 

...................год., намиращ се на адрес:............................................................................... 

  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ (отстъпено право на строеж) 

№ .................................................................... год. 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 25.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
 
С уважение:  1………………………………. 2……………………………………… 3………………………………………….. 

   
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

Усл. №1990 

13-ОБА3.18 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА 

ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Моля да ми (ни) бъде определен служител по чл.223, ал.2, който да присъства при определяне 

на строителна линия и ниво за строеж: ……………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                /наименование на строежа, съгласно издаденото разрешение за строеж/ 

с  разрешение за строеж №……………………………………………………………………………..находящ се в имот с 

идентификатор ……………………………………………………………….…………………………………. по кадастрална карта   на 

град Брезник, в УПИ ………………………………пл.№………………………………... квартал .....................................,  

местност…………………………………….,зона……………………………………..плана на гр. (с.) .............................. 

община …………………………………………………. 

                                                                                                                                                                   

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1.Копие от договор за строителен надзор  или технически ръководител /за стр. от V кат./ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 50.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

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

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 

 

 

 път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път
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Усл. №2062 

14-ОБА3.20 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

От:.................................................................................................................... 

трите имена на възложител или упълномощено от него лице-основание, телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

 

Желая  да бъде регистриран строеж:…………………………………………………………………………………………………  

( наименование) 

находящ се  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(местонахождение - урегулиран поземлен имот (неурегулиран  поземлен имот) 

……………………………………………………………………………………………………………. в ……………………….………………………… 

с №…………………кв………………………по плана (в землището) на гр./с. ………………..…………………………………, с 

административен адрес : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост / за имоти придобити преди 2005 г./ или учредено право на строеж в 

чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 

2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нива; 

4. Заверена заповедна книга; 

5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията; 

6. Констативен акт по чл.176, ал1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с 

приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и 

съоръжения; 

7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите; 

8. Акт;  

9. приложение №12 към чл.7, ал.3 т.12 на Наредба №3/2003 на МРРБ;  

10. Акт приложение №7 към чл.7, ал.3 т.7 на Наредба №3/2003 на МРРБ;  

11. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за 

предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; 

12. Договор с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура; 

13. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа; 

14. Технически паспорти + енергийни паспорти; 

15. Документ за платена такса; 

 

 

Такса: 80.00 лв.  
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Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2054 

16-ОБА3.9 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  

 

 

 

От 1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; 

телефон, 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

Моля да бъдат одобрени инвестиционни проекти за: ..................................................... 

 

1. Строеж ( пристройка, надстройка, преустройство) в УПИ №…………………в квартал №……………. имот 

с пл.№……………… идентификатор………………….. община ………………………………намиращ се в 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Организация на строителството с означение на временните постройки, които ще се направят за 

нужди, свързани с организацията и механизацията на строителството. 

3. Ползване на част от тротоара за строителна площадка. 

4. Обозначение на наличните сгради, подлежащи на премахване във връзка с новия строеж, които 

да останат временно в срока по чл.148, ал.9 от ЗУТ. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./,  право на строеж и др. 

/суперфиция, нотариално заверено съгласие от етажни собственици при пристройка и надстройка/ 

2. Скица от кадастралната карта, от кадастрален план, от Общинска служба земеделие и др. 

3. Скица от действащ регулационен план или комбинирана скица. 

4. Проекти в 3 екземпляра за следните части: 

- архитектура; 

- конструкции; 

- ВиК; 

- Ел; 

- ОиВ / когато е необходимо/ 

- вертикална планировка с трасировъчен план; 

- проект за организиране на движението; 
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- пожарна безопасност; 

- проект за енергийна ефективност;  

- за газификация, когато е необходимо; 

- план за безопасност и здраве, включително, тротоара за строителна площадка, скица с 

обозначение на сградите, които ще останат временно в срока на строежа; 

- доклад за оценка за съответствието по част  на енергийната ефективност;  

5. При промяна дейности- становище на РИОСВ 

6. Съгласуване /становища/ ПК „ПАБ”, от РЗИ, от Агенция по храните, когато е необходимо. 

7. Предварителни договори с експоатационните дружества /ЧЕЗ и ВиК и др./ 

8. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ /задължителна по чл.140(3) от ЗУТ/ 

9. Доклад за оценка на съответствието на проектите с нормативни изисквания от консултантска 

фирма, задължителен за обект І, ІІ и ІІІ категория. 

10. Документ за платена такса 

 

Такса: 0.75 лв./кв.м. чрез Общински експертен съвет  

0.75 лв./кв.м. с доклад за оценка за съответствие  

  

Срок за изпълнение: 30 дни чрез Общински експертен съвет 

              7 дни с доклад за оценка за съответствие 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400,  BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД 

гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2……………………………………… 3………………………………………….. 

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2061 

17-ОБА3.17 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект 

за обект:................................................................................................................. (при 

условията на чл. 154 от ЗУТ) 

…………………………………………….……. в парцел (имот).............................. квартал №........................ по 

плана на гр. (с.) ..................................................община........................................... намиращ 

се на........................................................................................................................ 

                                                                                                                             

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г/. 

2. Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149,ал.2 от ЗУТ 

3. Инвестиционен проект 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 0.75 лв/кв.м. 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2114 

19-ОБА3.22 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО  НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ  

ИМОТИ (НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.192, АЛ.2 И ЧЛ.193  ОТ ЗУТ) 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Господин Кмет, 

 

Моля да се установи право на преминаване през чужд имот пл.№ ……………………………………….. 

парцел (УПИ)………………..….кв…………….....по регулационния план на гр.(с)……………………………………….. 

за нуждите на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/обосновава се необходимостта от прохода през чужд имот, неговият размер, чий имот се засяга, 

за какъв период от време/ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./  №………….….……/…….…….…../дата/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 100.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни /в този срок не влиза времето за процедиране на заповедта/ 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електроне 
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Усл. №2112 

20-ОБА3.12 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 

 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ........................................................................................................................ 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за строеж за………………………………………………………… 

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

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

(при условията на чл. 148 от ЗУТ) 

в парцел (имот)..........................квартал №....................по плана на гр. (с.) 

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

община...........................................намиращ се на................................................................. 

                                                                                                                       ж.к., бул., ул., № 

въз основа на одобрените проекти на........................г. от ........................................................ 

 

Проектната документация е съгласувана съгласно чл. 143 от ЗУТ 

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

(РИОСВ, ХЕИ, ППО, ДТН) 

Моля да ми (ни) разрешите да бъдат запазени временно съществуващите сгради, което е 

отразено в проекта до въвеждане в действие на новата сграда (чл. 148, ал. 9 от ЗУТ)  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

  

1. Разрешение от регионалната инспекция за технически надзор (когато в сградата има надзорни 

обекти) 

2. Декларация със списък на съсобствениците и съседи по реда на чл. 149 от ЗУТ 

3. Документ за платена такса 

 

Такса:  

1. за жилищни сгради - 50.00 лв.  

2. второстепенни и временни сгради – 30.00 лв.  

3. за преустройство, реконструкция на сгради 

– 50.00лв. за жил. сгради  

– за промишлени сгради и обслужващи - 100.00 лв.  

4. за обекти от техническата инфраструктура – 100.00 лв.  

5. за производствени сгради и обслужващи – 100.00 лв.  

6.за огради - 30.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


49/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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50/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2392 

21-ОБА3.10 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЗАСНЕМАНЕ  ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА  

АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ (съгласно параграф 184 от ЗУТ) 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно;  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ...................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно;  телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъдат одобрени за узаконяване приложените проекти и се издаде акт за 

узаконяване на .................................................................................................. в парцел 

(имот)............................................................. квартал № ................................ по плана на гр. 

(с.) ............................................................ община.......................................................... 

Незаконният строеж е извършен от ………………….………………………………………………………………………………….. 

                                                    име: собствено, бащино, фамилно; 

през ………….  год. и се състои от ……………………………………..…………………..……….. на площ ……….…………м2  

кубатура ………………….м3, помещения…………..………броя, предназначени за ……………………….……………… 

……………………………..……………. и конструкция……………………..…………………………………………………………………… 

 

Наложените глоби са платени с кв.№……………………….. от ……………………съгласно чл.232 от ЗУТ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ право на строеж; 

2. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

3. Архитектурен проект ( заснемане); 

-Части:……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Конструктивно заключение; 

5. Екзекутивни чертежи по част „ВиК” и „Ел”; 

6. Документ за платена глоба №…………………….от …………………………………………………………….; 

7. Наказателно постановление; 

8. Документ за платена такса; 

 

Такса: троен размер на таксата  за издаване на разрешение за строеж и одобрение, т.е.: 

1. за жилищни сгради - 150.00лв.+2.25 лв./кв.м. 
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51/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

2. второстепенни и временни сгради – 90.00 лв.+ 2.25 лв./кв.м.  

3. за преустройство, реконструкция на сгради:  

- за жил. сгради – 150.00 лв.+2.25 лв./кв.м.  

- за промишлени сгради и обслужващи – 300.00 лв.+2.25 лв./кв.м.  

4. за обекти от техническата инфраструктура – 300.00лв.+2.25 лв./кв.м.  

5. за производствени и обслужващи сгради – 300.00лв.+ 2.25 лв./кв.м.  

6.за огради – 90.00 лв.+ 2.25 лв./кв.м.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

       

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


52/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2043 

22-ОБА3.23 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ 

МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА  ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ 

(НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.193, АЛ.3 ОТ ЗУТ) 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Господин Кмет, 

Моля да се установи право на преминаване през чужд имот  за издаване на разрешения за 

строеж на проводи на техническата  инфраструктура  …………………………………….…………….…………….. 

парцел (УПИ)…………..….кв………………….по регулационния план на гр.(с)…………………….…………………….. 

за нуждите на …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/обосновава се необходимостта от прохода през чужд имот, неговият размер, чии имот се 

засяга,за какъв период от време/ 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./№………..…../………..…….дата 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 100.00 лв. 

Срок за изпълнение: 14 дни /в този срок не влиза времето за процедиране на заповедта/ 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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53/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2064 

23-ОБА3.24 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП В НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ 

 

От:1..................................................................................................... телефон .................... 

име, презиме, фамилия  

Адрес: 

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

гр./с., ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

Господин Кмет, 

Моля да  ми бъде издадена заповед за осигуряване достъп в недвижим  имот 
за …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

в парцел (УПИ)…………………….кв…………...по регулационния план на гр.(с)……………….……………………….. 

за нуждите на ……………………………………………………………..……………………………………………….…………………………. 

/обосновава се необходимостта от достъп до  имота, / 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити придобити  преди 2005г/. 

2. Документи, издадени от компетентните органи, разрешаващи и /или/ предписващи, 

извършването на определени работи във връзка с устройство на територията. 

 

Такса: 40.00 лв. 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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54/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №1989 

24-ОБА3.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

(съгл. чл. 56, от ЗУТ) 

1....................................................................................................................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

2. ........................................................................................................................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за поставяне ................................................ 

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

(при условията на чл. 56 от ЗУТ) в парцел (имот)....................................квартал  

№....................................по плана на гр. (с.) .................................община ……………………………….    

намиращ се на ....................................................................................................................... 

ж.к., бул., ул., № 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2. Писмено съгласие на собственика на имота когато заявителя не е собственик 

2.  Ситуационна скица с обозначено местоположение и размери на обекта  в имота 

3.  Графичен материал  /скица, колаж/ фотоснимка  на обекта който ще се постави  

4.  Документ за платена такса 

Такса: до 10 кв.м. - 40.00 лв.; над 10 кв.м. - 40.00 лв.+1.00 лв./кв.м. за всеки кв.м над 10 кв.м  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2……………………………………… ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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55/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2024 

25-ОБА3.11 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ- ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ,  

КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ  

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде възстановен изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е 

изпълнен строеж …………………………………………………………….………………………, чрез заснемане построен  в 

УПИ..........................кв..........................по РП ....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж)........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

по плана на гр. (с.) ..............................................., община ………………………………………………………… 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г. №………………../……………../дата/     

2. Разрешение за строеж или други документи от издадените строителни книжа на обекта.                                 

3. Инвестиционен проект –три екземпляра. 

4. Конструктивна експертиза 

5. Технически паспорт за завършени сгради в експлоатация 

6. Положително становище на организацията по пожарна безопасност ( за строежи от 1до 3 

категория). 

7. Предварителни договори с експлоатационните дружества или други доказателства за ползване 

на ел.енергия и ВиК. 

8. Документ за платена такса 

Такса: 0.85 лв./кв.м.РЗП  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………   

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


56/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

Усл. №2082 

26-ОБА3.1 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

 

1. ................................................................................................. .................................. 

    име, презиме,фамилия /или фирма/     (за фирми 

БУЛСТАТ) 

     

Адрес:.................................................................................................... телефон ………..……… 

      гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

 

2. .................................................................................................    ................................ 

съсобственик име, презиме,фамилия /или фирма/    (за фирми БУЛСТАТ) 

     

Адрес:.................................................................................................... телефон ………..……… 

      гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

Моля, да ни бъде установена идентичността (съответствието) между наличните документи за 

собственост и сега действащия план (настоящ адрес) относно парцел (урегулиран, неурегулиран 

поземлен имот): .................................................................................................................. 

друг обект (апартамент, търговски обект или друго) 

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

/вписва се наименованието на обекта/ 

на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж) в квартал № ......................, 

по плана на гр. (с.) ......................................................., община ..........................................., 

от ...................год., намиращ се на адрес: ............................................................................. 

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

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Документ за платена такса 

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400,  BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


57/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2119 

27-ОБА6.3 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И 

СЕЛИЩНОТО  УСТРОЙСТВО 

 

 

От:...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Наследник на …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 

 

Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно че ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/описва се  потвърждаването на необходимия факт или обстоятелство/ 

относно парцел (урегулиран, неурегулиран поземлен имот): ………………………………..………………………….. 

друг обект (апартамент, търговски обект или друго) ................................................................. 

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

/вписва се наименованието на обекта/ 

на който съм собственик в квартал № .................................................., по плана на гр. (с.) 

................................................................, община ...................................................., 

от ...................год., намиращ се на адрес: .............................................................................. 

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

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост (за имоти придобити преди 2005г.)  

№ ................................................................................................................................... год.                                  

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 25.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
С уважение:  ……………………………….  

   
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


58/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2026 

28-ОБА3.19 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО  

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде заверена екзекутивна документация за 

обект…………………………………………………......................................................................................... 

на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж)......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

по плана на гр. (с.) ......................................................., община ......................................... 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г / 

2. Скица 

3. Екзекутивна документация, съдържаща становища от ВиК, част ел., конструктивно обследване 

и архитектурно заснемане 

4. Доказателства, че е законно разрешен 

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 0,20 лв./кв.м. РЗП 

  0,20 лв./л.м. 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен пъ 

Усл. №2130 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


59/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

29-ОБА3.14 

 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

(съгл. чл. 148 от ЗУТ,във връзка с чл.147, ал.1 и 153 от ЗУТ) 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ........................................................................................................................ 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за строеж за 

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

............................................................................................... (при условията на чл. 148 от 

ЗУТ, във връзка с чл.147 ал.1 и 153 от ЗУТ) в парцел (имот)..........................квартал №   

....................по плана на гр. (с.) .................................................. община   

........................................... намиращ се на 

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

                                       

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ №……………..……./…………...…../дата/ 

2. Конструктивно становище с детайли………………………………………………………………………………………………… 

3. Ситуационна скица с указани размери, отстояния от регулационната линия и височина 

4. Документ за платена такса 

Такса: 28.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


60/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2113 

30-ОБА3.16 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ,  

КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА 

  

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Желая (желаем) да бъде презаверено издаденото разрешение за строеж №………………….… от 

……………….……………………………. на ……………………………………………………..…….…………………………………………… 

         (описва се строеж, преустройство, промяна на предназначението, инж. съоръжение, 

узаконяване, друго) 

в урегулиран поземлен имот №……………………………………………….кв…………….. гр.(с)…………………………, 

намиращ се на  адрес……………………………………………………………………………………………………..……………………... 

поради следните обстоятелства:…………………………………………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Оригинална бланка на издаденото разрешение за строеж 

3. Протокол за откриване на строителна линия и ниво на строеж, ако строежът е започнал 

4. Документ за платена такса 

 

Такса:  

1. за жилищни сгради - 25.00 лв.  

2. второстепенни и временни сгради – 15.00 лв.  

3. за преустройство, реконструкция на сгради 

– за жил. сгради - 25.00 лв.  

– за промишлени сгради и обслужващи - 50.00 лв.  

4. за обекти от техническата инфраструктура – 50.00 лв.  

5. за производствени сгради  и обслужващи – 50.00 лв.  

6.за огради - 15.00 лв.  

                                                                               

Срок за изпълнение: 14 дни                                                                                                                                                     

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2096 

31-ОБА3.25 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ПОПРАВЯНЕ И 

ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ 

(на основание чл.195 и чл. 196 от ЗУТ) 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Наследник на ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. 

  

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля, да бъде освидетелствана сграда и издадена заповед за премахване на строеж: 

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

..  

/вписва се вида на строежа/  

в урегулиран (неурегулиран) поземлен имот, парцел ........................ кв. .................. по 

регулационния план на гр.(с.) ....................................,  на който е собстеник съгласно  

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

вписва се вида и номера на документа за собственост 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2.  Други ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: процедура 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2041 

32-ОБА3.3 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ЗЕМИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ........................................................................................................................ 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

Моля на основание чл.12, ал.3, чл.59, ал.2 и чл.148 от ЗУТ и чл.81, ал.1, т. от Закона за 

горите  
да ми (ни) бъде издадено разрешение за строеж за строителство на 

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

...............................………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

/описва се видът на строежа, поземлен имот, населено място/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 40.00 лв. 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №1992 

33-ОБА3.28 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Наследник на ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

  

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Моля да ми /ни/ бъде променено предназначението на земеделска земя в урбанизирана 

територия  на поземлен имот …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

в  гр. (с.) ......................................................., община ………………………………………………………………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г. / 

№ ................................................................................................................................... год. 

2. ПУП съгласуван: 

- по реда на ЗООС  и  ЗСПЗЗ. 

3. Документ за платена такса 

 

Такса: 40.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
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Усл. №2517 

34-ОБА3.33 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗАВЕРКА НА ПРЕПИСИ  ОТ ДОКУМЕНТИ И  КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И 

ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ  

 

 

От:1............................................................................................................................. 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

Моля  да бъде извършена избраната от мен услуга от общинския архив за следните 

документи: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

/вид на търсените строителни книжа/ 

обект: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/вписва се наименованието на обекта/ 

построен през ……………..…………………год. в парцел (урегулиран) (неурегулиран) поземлен имот 

……………………………………….., на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж) в кв. 

№ …………………………… по плана на гр. (с.) ……………………………….,  община ………………………., намиращ се 

на адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ : 

 

1. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 8.00 лв./стр.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………….… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2055 

35-ОБА3.39 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА С ЕСУТ 

 

 

От 1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; 

телефон, 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да бъдат одобрени инвестиционни проекти за: ..................................................... 

 

1. Строеж ( пристройка, надстройка, преустройство) в УПИ №…………………в квартал №……………. имот 

с пл.№……………… идентификатор………………….. община ………………………………намиращ се в 

……………………………………………………… 

2. Организация на строителството с означение на временните постройки, които ще се направят за 

нужди, свързани с организацията и механизацията на строителството. 

3. Ползване на част от тротоара за строителна площадка. 

4. Обозначение на наличните сгради, подлежащи на премахване във връзка с новия строеж, които 

да останат временно в срока по чл.148, ал.9 от ЗУТ. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./,  право на строеж и др. 

/суперфиция, нотариално заверено съгласие от етажни собственици при пристройка и надстройка/ 

2. Скица от кадастралната карта, от кадастрален план, от Общинска служба земеделие и др. 

3. Скица от действащ регулационен план или комбинирана скица. 

4. Проекти в 3 екземпляра за следните части: 

- архитектура; 

- конструкции; 

- ВиК; 

- Ел; 

- ОиВ / когато е необходимо/ 

- вертикална планировка с трасировъчен план; 

- проект за организиране на движението; 

- пожарна безопасност; 

- проект за енергийна ефективност;  

- за газификация, когато е необходимо; 

- план за безопасност и здраве, включително, тротоара за строителна площадка, скица с 

обозначение на сградите, които ще останат временно в срока на строежа; 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


67/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

- доклад за оценка за съответствието по част  на енергийната ефективност;  

5. При промяна дейности- становище на РИОСВ 

6. Съгласуване /становища/ ПК „ПАБ”, от РЗИ, от Агенция по храните, когато е необходимо. 

7. Предварителни договори с експоатационните дружества /ЧЕЗ и ВиК и др./ 

8. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ /задължителна по чл.140(3) от ЗУТ/ 

9. Доклад за оценка на съответствието на проектите с нормативни изисквания от консултантска 

фирма, задължителен за обект І, ІІ и ІІІ категория. 

10. Документ за платена такса 

 

Такса: 0.75 лв./кв.м. чрез Общински експертен съвет              

0.75 лв./ кв.м. с доклад за оценка за съответствие  

  

Срок за изпълнение: 30 дни чрез Общински експертен съвет 

              7 дни с доклад за оценка за съответствие 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 
 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


68/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №….. 

36-06-КАД-05 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗГОТВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН - /КАДАСТРАЛЕН ЛИСТ, РЪЧНА СКИЦА, РАЗПИСНА 

КНИГА/ И ИЗВАДКА ОТ ЗРП /ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ 

 

 

1.......................................................................................................…............. 

/име: собствено, бащино, фамилно или фирма/  

 БУЛСТАТ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

 

Моля да бъде извършена избраната от мен услуга от общинския архив за следните 

документи: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

вид на търсените строителни книжа 

 

обект: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

вписва се наименованието на обекта 

построен през ……………………………….. год. в парцел (урегулиран) (неурегулиран) поземлен имот 

……………………… на който съм (сме) собственик (ци) (притежаваме право на строеж) в кв. № ………… 

по плана на гр. (с.) …………………………………….…………………… ,  Община ……………………………………………..….., 

намиращ се на адрес ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /имоти придобити преди 2005г./(отстъпено право на строеж) № ……… 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 30.00 лв./кв.м. 

Срок:  10 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

   

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


69/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №…..  

37-06-КАД-07 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

ИЗГОТВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ РЕПЕРЕН КАРНЕТ 

 

 

От ......................................................................................................... тел. ........................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

   

 
Моля  да ми бъдат предоставени следните данни във връзка с трасиране на: 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /имоти придобити преди 2005г. /(отстъпено право на строеж) № 

…………………………………………..… 

2. Документ за платена такса 

 

  Такса: 1.00 лв. на точка, минимум 10.00 лв. 

  Срок:  10 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


70/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №….. 

38-06-КАД-08 

     

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН ОБЕКТ И ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ НЕГО 

(НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА - ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3) 

 

 
1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път…………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….., 

чрез изграждане на ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. становище на органите на Министерството на вътрешните работи; 

2. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението". 

3. документ за платена такса. 

 

Такса: 122 лв. (50 лв. +72 лв. за скица с виза за проектиране) + такса за: 

1. преместваем обект - 60 лв. 

2. единичен обект - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем паркинг, 

хранене, търговия – 100 лв. 

3. комплекс от два обекта - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем 

паркинг, хранене, търговия - 140 лв. 

4. комплекс от три и повече обекта - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, 

охраняем паркинг, хранене, търговия – 180 лв. 

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


71/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


72/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2100 

41-ОБА7.1 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО –ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ..................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

    Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за поставяне ..................................................... 

.............................................................................................................................................(п

ри условията на чл. 57,ал.1от ЗУТ) в парцел (имот)..........................квартал  № ………………………   

по плана на гр. (с.) .................................................. община ........................................... 

намиращ се на ....................................................................................................................... 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити  преди 2005 г./ 

2. Ситуационна скица с обозначени местоположение и вида на РИЕ ………………………………………………… 

3. Технически проект на РИЕ - по преценка на гл. архитект 

4. Графичен материал /скица, колаж/ фотоснимка за искания вид на РИМ, с неговите размери и 

материал 

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 25.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


73/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2003 

44-ОБА3.35 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми (ни) бъде издадено разрешение за ползване чрез експлоатация  при 

извършване на специално ползване на пътищата ………………………………………………………………………………  

...................................................................................................................................(на 

основание чл.26, ал.3,  от ЗП) намиращо се на ……………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                   

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1.  Договор със собственика на пътя 

2.  Технически  /работен / проект за конкретното съоръжение 

3.  Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението 

4.  Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение 

5.  Договор с експлоатационните дружества /ако има такива/ 

6. Документ за платена такса 

 

Такса: 80.00 лв.  

Срок за изпълнение: 15 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път                                                                                                          

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


74/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2116 

45-ОБА3.41 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,  

КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ 

  

 

 

От...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Господин Кмет, 

 

Моля да ми бъде прокаран временен път до собствения ми /ни/ парцел 

(УПИ)…..…………….кв…………..…...по регулационния план на гр.(с)…………………………………….. находящ се 

на ул.……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Прокарването на временен път се налага във връзка с ………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост /за имоти придобити придобити  преди 2005 г./ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 50.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  ……………………………….    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


75/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2023 

46-ОБА3.8 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля, да ми (ни) бъдат съгласуван инвестиционен проект - идеен за изграждане на 

обект: 

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

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

/вписва се вида на строежа/  

в урегулиран (неурегулиран) поземлен имот, парцел ........................ кв. .................. по 

регулационния план на гр.(с.) ....................................,  на който съм (сме) собстеник (ци) 

съгласно 

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

/вписва се вида и номера на документа за собственост/ 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

         

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Три бр. проекти - идейни 

3. Оценка за съответствие за обекти от Іва и ІІра категория (за останалите обекти ако има 

изготвена такава или решение на ОбЕСУТ ) 

4. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура 

5. Положително становище от РС ПАБ 

6. Положително становище от РИОСВ 

7. Документ за платена такса  

8. Други:.............................................................................................................................  

 

 

Такса: 0.25 лв./кв.м  

Срок за изпълнение: процедура 

  

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


76/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


77/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2025 

47-ОБА3.15 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА   

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

наследник на …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/при наследствен имот/ 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Долуподписаният (те), като собственик (ци) на поземлен (и) имот (и) №№ 

.........................по …………………………….…. на  гр.(с.) ............................., намиращи се на адрес: 

............................... ......................................................., моля да ми (ни) бъде разрешено 

изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП (РУП) и парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура за обект:……………………………………………………….. 

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

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

/документи за собственост/за имота придобити преди 2005г./, право на строеж, пристрояване или 

надстрояване, пълномощно/ 

2. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл.135, ал.2 от ЗУТ 

3. Скица на имота на сградите и постройките от: 

- одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър-Перник 

- одобрен кадастрален план от Община Брезник 

- общинска служба „Земеделие” гр.Брезник 

- одобрен план на земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от Община Брезник 

4. Предложение  за изменение на ПУП/ПРЗ/ по чл.135 (2) от ЗУТ  изработено на одобрен 

кадастрален план и одобрена карта 

5. Нотариално заверено съгласие от заитересуваните лица по чл.131 от ЗУТ за изменение на ПУП 

по чл.134 (2), т.6 от ЗУТ 

6.Пълномощно при необходимост 

7. Документ за платена такса 

 

Такса: 100.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


78/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


79/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №1995 

48-ОБА3.29 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ........................................................................................................................................ 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

Моля да ми /ни/ бъде вписан в регистъра технически паспорт на обект ………………..…..……….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1.Технически паспорт – 2 бр. 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


80/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2097 

49-ОБА5.1 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕ,ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА МРЕЖИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде издадено удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с § 4 от 

ПЗР на ЗКИР и чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ за обект …………………………………………………………… 

…….…….……………………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на обекта/                                                                                                                

в УПИ /имот/ №………………………………….в кв. …………….…………..… по плана на гр./с/………….…………………… 

находящ се на ул. ………………………………..………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1.   Документ за собственост /за имоти придобити преди преди 2005г./: 

№ ................................................. ………/ ............ ……год.;   № ...... …….…../…………….…….. год.; 

2. 1 бр. папка - геодезическо заснемане 

3.Протокол за резултатите от теста на цифров модел, издаден от Службата по кадастър 

4. Скица от Общинска служба „Земеделие“ с попълнен кадастър, когато имота /обект/ е извън 

регулация.  

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 50.00 лв. 
Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


81/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2098 

50-ОБА5.2 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ  

СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА ,ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО 

 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ..................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ........................................................................................................................ 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля  да бъде извършена проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това ,че ПУП е приложен на място по отношение на 

застрояването на обект: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005г./ 

2. Документ за платена такса 

Такса: 30.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


82/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №…. 

51-06-КАД-10 

 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗВАДКА ОТ ЦИФРОВ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН, РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА 

 

1...............................................................................................,тел. ............ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

2. ..................................................................................................,тел. ............ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

 

Моля  да ми бъде предоставена извадка от цифров ……………………………….……. 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2.  Документ за платена такса 

 

Такса: 

1. кадастрален план - 10.00лв./ПИ или 20.00лв./ха при площ над 0.5ха 

2. регулационен план - 10.00лв. на УПИ или 20.00лв./ха при площ над 0.5 ха 

3. специализирана карта - 20.00лв./ха 

Срок: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


83/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2085 

52-ОБА3.40 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯТ 

КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ. 54А, АЛ.3  ОТ ЗКИР,ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 175 ОТ ЗУТ 

 

От:1................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ...................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: .................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде издадено удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с § 4 от 

ПЗР на ЗКИР и чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ за обект …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на обекта/                                                                                                                

в УПИ /имот/ №………………………………….в кв. …………….…………..… по плана на гр./с/………….…………………… 

находящ се на ул. ………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1.   Документ за собственост /за имоти придобити преди преди 2005г./: 

№ ................................................. ………/ ............ ……год.;   № ...... …….…../…………….…….. год.; 

2. 1 бр. папка - геодезическо заснемане 

3.Протокол за резултатите от теста на цифров модел, издаден от Службата по кадастър 

4. Скица от Общинска служба „Земеделие“ с попълнен кадастър, когато имота /обект/ е извън 

регулация.  

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


84/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

53-ОБА3.31 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ  /ПОПРАВКА/ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН  /§4, АЛ.1, Т.2 ОТ ПЗР НА ЗКИР/ 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

Наследник на ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

2. ......................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Собственик /ци/ съм /сме/ на имот, планоснимачен №.…………………..................................... 

находящ се на ул……………………………………..…………………………………. УПИ (имот №)…………………………………… 

кв.(местност)………………………………………………………. по плана………………………………………………………………….. 

1. При одобряване на кадастрален план е допусната грешка /непълнота/ относно заснемането на 

имота, както следва: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Мо

ля да бъде поправен /или попълнен/ кадастралния план ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Желая /ем/ на основание чл.54, ал1 във връзка с §4, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър да се нанесе в кадастралния план обект: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост (нотариален акт – за имоти придобити преди 2005г., договор за 

покупко-продажба, договор за ОПС и др.) 

2. Проект за изменение на кадастралната карта 

3. Скица на недеформируема основа на направеното заснемане в мащаб съответстваща на мащаба 

на плана и координатна система съответстваща на тази на плана 

4. Други документи, имащи значение за реализиране на административното производство 

5. Документ за платена такса 

 

Такса:  

- нов имот – 50 лв. 

- нова сграда - по 2 лв./точка  

Срок за изпълнение: процедура 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


85/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


86/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 
Усл. №1991 

54-ОБА3.26 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА 

ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

 

 

От:................................................................................................................. 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ...................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да ми /ни/ бъде издадено удостоверение за това, че  обект 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/ наименование на обекта/                                                                                                                

в УПИ /имот/ №………………………………….в кв……..……………по плана на гр./с/……………………….…………………… 

находящ се на ул………………………………………………………………………………………………представлява обособен 

дял или част от обект:…………………………………………………………………………………………………………………………… за 

който е одобрен инвестиционен проект за делба. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1.   Документ за собственост /за имоти придобити преди преди 2005г./: 

№ ................................................. / .................. год.;   № ........... / ................... год.; 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 14 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


87/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2120 

55-06-КАД-12 

 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗПИСНИЯТ ЛИСТ КЪМ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН 

 

 

1............................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

2. .......................................................................................,тел. ................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

 
Моля да ми (ни) бъде отразена промяната  в разписният лист относно парцел (урегулиран, 

неурегулиран поземлен имот): ………………………………………………………………….……………………………………………. 

на който съм (сме) собственик (ци)/(притежаваме право на строеж) 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2. Други ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Такса: без такса 

Срок: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


88/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2011 

56-ОБА3.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ .........................  

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 ИЗГОТВЯНЕ СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ И СХЕМИ  

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

 Моля да бъде извършена следната услуга:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………...................................................................................................................... 

находящ се в ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

с административен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………... 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост (за имоти придобити преди 2005г.) № ………………... год.                                  

 

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 7 дни    

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


89/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2099 

57-ОБА3.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

СПРАВКИ /УСТНИ и ПИСМЕНИ/ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ  

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 Моля да бъде извършена следната услуга:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….....................................................................................................................................

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

..................................................................................................... 
находящ се в ……………………………………………………………………………………………………………………. 

с административен адрес:……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

2. Документ за собственост (за имоти придобити преди 2005г.) № ………………... год.                                  

 

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 7 дни   

  

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

С уважение:  1………………………………. 2…………………………………… 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


90/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2093 

107-ОБА8-7 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 

 

 

От: 

….......................................................................................................... ................................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/           (за фирми 

БУЛСТАТ) 

Адрес: 

............................................................................................................. телефон ………...……… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

представляващ:...................................................................................................................... 

 

Моля, на основание чл.19, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, да ми бъде издаден 

документ за насочване на строителни отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения, за количество: …………………..………….. куб.метра   

от строителен обект……………………………………………………………….……..................................................... 

с разрешение за строеж №....................................................................................................... 

до..........................................................................................................................................  

(терен /депо за приемане на строителни отпадъци и изкопни земни маси) 

 

Транспортирането ще се извърши в периода от:…….……...………………..…… до ……………..….…..….……….

           (ден, месец, година) 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Копие от разрешение за строеж влязло в сила или План за безопасност и здраве при 

разрушаване на сгради; 

2. Копие от договор с фирма притежаваща Регистрационен документ за транспортиране на 

строителни отпадъци и изкопни земни маси, издадено от РИОСВ-Перник; 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 7 дни 

                                                                              

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

С уважение:  1……………………………….    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


91/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №….. 

108-ОБА8-6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ПРИ  ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

 

От: 

1. ......................................................................................................... ............................. 

    име, презиме,фамилия /или фирма/           (за фирми 

БУЛСТАТ) 

Адрес: 

............................................................................................................. телефон ………...…… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

представляващ:...................................................................................................................... 

Моля, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, да ми бъде 

издаден маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или изкопни земни маси за 

количество: …………………....... куб.метри от строителен обект …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси №………………………… 

до........................................................................................................................................ 

(терен/депо за приемане на строителни отпадъци и изкопни земни  маси) 

местност……………..……………............................., район .............................................................. 

община................................................................................................................................ 

Транспортирането ще се извърши в периода от:………………………….…………… до …………………..…………….

           (ден, месец, година) 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Копие от удостоверение   за насочване на строителни отпадъци и земни маси; 

2. Карта на гр. Брезник 2 бр.; 

3. Списък с регистрационни номера на транспортиращите средства. 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1………………………………. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


92/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

  

Усл. №2394 

134-ОБА12.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО/ОД/ И ПАРКИРАНЕТО, 

СФЕТОФАРНИ УРЕДБИ, ПРОМЕНИ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОД И РЕЖИМА НА РАБОТА НА 

СФЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ ПО ИСКАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2........................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно или имена на представител на юридическо лице; телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

    

Моля, на основание Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по 

пътищата, да ни    бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за 

строеж:……………………….………………………………..…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

находящ се в 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

с административен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

3. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК – Перник, от 

издавнето на които не са изтекли 6 месеца; 

4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”, (при необходимост); 

5. Три комплекта от инв.проект за организация на движението; 

6. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони и съгласуване с КАТ. 

5. Документ за платена такса 

Такса: 50,00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни  -  за бърза услуга с комплексен доклад 

30 дни – за обикновена услуга; 
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация. 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


93/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЛУГИ  

ИЗВЪРШВАНИ  В ДИРЕКЦИЯ   

 « ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ , ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И  

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ» 
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94/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2090 
39-ОБА11.12 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН ОБЕКТ И ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ НЕГО 

 (НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА - ЧЛ. 11) 

 

 
1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път…………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….., 

чрез експлоатация на ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. копие от скица с виза за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и 

пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти; 

2. становище на органите на Министерството на вътрешните работи; 

3. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението". 

4. документ за платена такса 

 

Такса: 122 лв. + такса за: 

1. преместваем обект до 10 кв.м. търговска площ - 40 лв. 

а/ от 10 до 20 кв.м. – 70 лв.  

б/ от 20 до 40 кв.м. – 100лв.  

в/ над 40 кв.м. – 150 лв.  

2. единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв.м площ -150 лв. 

3. единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 до 200 кв.м -300 лв. 

4. единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв.м площ - 450 лв. 

5. комплекс от два обекта без бензиностанция или газостанция - 400 лв.  

6. комплекс от три и повече обекта без бензиностанция и газостанция - 600 лв. 

7. обект за автосервиз за обслужване - 250 лв.  

8. бензиностанция и /или газостанция до две колони - 900 лв. 

9. бензиностанция и/или газостанция до две колони с допълнителна дейност търговия в 

приемната сграда на бензиностанцията и газостанцията - 1000.00 лв. 

10. бензиностанция и /или/ газостанция до четири колони - 1000.00 лв. 

11. бензиностанция и /или газостанция до четири колони с допълнителна дейност търговия в 

приемната сграда на бензиностанция или газостанция - 1200.00 лв. 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

12. бензиностанция и /или/ газостанция с пет и повече колони - 1300.00 лв. 

13. бензиностанция и /или газостанция с пет и повече колони с допълнителна дейност търговия в 

приемната сграда на бензиностанция и газостанция - 1400.00 лв. 

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


96/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2009 

40-ОБА11.11 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН ОБЕКТ И ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ НЕГО 

(НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА - ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3) 

 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път…………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….., 

чрез изграждане на ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. становище на органите на Министерството на вътрешните работи; 

2. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението". 

3. документ за платена такса. 

 

Такса: 122 лв. (50 лв. +72 лв. за скица с виза за проектиране) + такса за: 

1. преместваем обект - 60 лв. 

2. единичен обект - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем паркинг, 

хранене, търговия – 100 лв. 

3. комплекс от два обекта - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, охраняем 

паркинг, хранене, търговия - 140 лв. 

4. комплекс от три и повече обекта - бензиностанция или газостанция, автосервиз, автомивка, 

охраняем паркинг, хранене, търговия – 180 лв. 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


97/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2103 

42-ОБА12.4 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ 

НА ЧАСТИ ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО И НА ЗЕМИ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ 

        (НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА  (ОБН., ДВ, БР. 62 ОТ 

13.07.2001 Г.) - ЧЛ. 23) 

 

 
1......................................................................................................,тел. ..... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., 

 ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път…………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

като ползвам за ……………………………….………… време част от пътното платно и земи в обхвата на пътя 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от звено 

"Пътна полиция" в съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;                       

2. документ за платена такса.  

 

Такса: 170 лв. + такса за: 

1. прекъсване или спиране на движението – 150.00 лв./час 

2. отклоняване на движението по временни маршрути удължаващи пътя над 5 км. – 50.00лв./ден 

3. ограничаване на движението и отклоняване по временни маршрути, удължаващи пътя над 5км. 

– 25.00 лв./ден  

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………….………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


98/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


99/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2070 

43-ОБА12.3 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И 

РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ (НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ПЪТИЩАТА (ОБН., ДВ, БР. 62 ОТ 13.07.2001 Г.)  - ЧЛ. 18) 

 

 
1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път…………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….., 

чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно 

стоящи съоръжения в обхвата на пътя …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при 

необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 

2. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за 

съответния вид специално ползване на пътя;  

3. становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част 

"Организация на движението"; 

4. документ за собственост;  

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 62 лв. (50 лв. + 12 лв. за скица от общината) + такса за:  

1. новоизграждащи подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя - 1000.00 лв./км  

2. новоизграждани, отделно стоящи в обхвата на пътя  

а) до  5 кв.м – 120.00 лв./бр.  

б) над 5 кв.м. – 170.00 лв./бр.  

3. пресичане на пътя с прокопаване - 200.00 лв./бр. 

4. пресичане на пътя с хоризонтален сондаж - 50.00 лв./бр. 

5. пресичане на пътя от надземни проводи и съоръжения - 20.00 лв./бр. 

6. реконструкция на надземни или подземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя - 15.00 

лв./бр. 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


100/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


101/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2081 

99-ОБА2.9 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

   (НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 62, АЛ. 4, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5) 

 
 

1............................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..….,ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде издадено удостоверение относно собствеността на недвижим имот 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………, 

/кадастрален номер, УПИ, парцел, квартал/ 

 намиращ се в ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2. Документ за собственост върху земеделски имот; 

3. Актуална скица на имота, издадено от Кадастъра или ОСЗ; 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. плюс 

- 5.00 лв. за имоти след 2005 г.; 

- 12.00 лв., когато е необходима скица от общината;  

Срок за изпълнение: 7 дни  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


102/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2021 

100-ОБА2.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ (НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ,  - ЧЛ. 62, АЛ. 4) 

 

 

1......................................................................................................,тел. ……… 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

наследник на ……………………………………………..……………………..…..……………………………..………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадена справка за наличие или липса на претенции върху имот 

…………………………………………………....................................................................., 

намиращ се в …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2.  Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. плюс 

- 5.00 лв. за имоти след 2005 г.; 

- 12.00 лв., когато е необходима скица от общината;  

 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


103/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №1988 

101-ОБА2.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ -

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ 

(НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - ЧЛ. 62, АЛ. 4) 

 

 
 

1.................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

Господин Кмет, 

 
Желая да бъде ми бъде издадено удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен 

общински имот ……………………………………………………………….…… (идентификация на имота), намиращ се в 

……………………….................................................................................. 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2. Скица, издадена от Кадастъра или от ОСЗ; 

3.  Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

- 10.00 лв. за имоти след 2005 г.; 

 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


104/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2105 

102-ОБА2.3 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 

   (НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - ЧЛ. 45А, АЛ. 1) 

 

 
1......................................................................................................,тел. .... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде включено в списъците за картотекиране ……. членното ми семейство 

(домакинство) за настаняване в общинско жилище, както и да ми бъде издадено удостоверение от 

картотечните преписки и дневници за …………………………….………………..……………………………………… 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от НРУРОЖВ; 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на само гише в общинската администрация 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


105/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2398 

103-ОБА2.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ С ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

 

(На основание Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове - чл. 2, ал. 2; Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове; Закон за местните данъци и такси - чл. 115)    

 
 

1......................................................................................................,тел. .... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение за картотекиране за общинско жилище. 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Декларация по чл.11, ал. 1, т. 1 – 5 от НРУРОЖВ;  

2. Документ от ДСК, че имам многогодишни жилищно-спестовни влогове; 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


106/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2095 

104-ОБА2.4 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА СПРАВКИ ОТ АКТОВИ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

(На основание Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2 

Закон за местните данъци и такси - чл. 115) 

 

 
1......................................................................................................,тел. ....... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадена справка от актовите книги, заверени копия от документи, 

касаещи общинската собственост на имот………………………………………………………………………………………………  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


107/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2022 

105-ОБА2.7 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ 

НА СГРАДА С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

1......................................................................................................,тел. ........ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде издадена справка за разпределение на идеални части от общите части на 

сграда с етажна собственост на адрес: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………,за жилище ………………………………………………………., 

собственост на ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /за имоти придобити преди 2005/№…………..………../…………..…../дата/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. плюс 

- 5.00 лв. за имоти след 2005 г.; 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


108/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2093 

106-ОБА8.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ НА БИТОВИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 (На основание Закон за управление на отпадъците - чл. 19) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..….ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде издадено разрешение за извозване на битови и производствени отпадъци 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

/описва се вида на отпадъците и количеството в куб. м/ 

от ………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

/мястото, от което се извозват отпадъците/ 

до депото за съхранение на отпадъци в гр. Брезник  

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. за ползване на депо плюс по 1 лв./куб.м отпадъци 

- 12.00 лв., когато е необходима скица от общината;  

Срок за изпълнение: 1 ден 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


109/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2088 

110-ОБА11.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Съгл. приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на средстватаза подслон,местата за настаняване 
изаведенията за хранене и развлечение 

 
  

2.1 От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, 

управител) 

 

2.2. Булстат 

 

2.3. ЕГН 

 

3.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен 

търговец) 

3.2. Данъчен № 

4.1. Адрес на управление (община) 

 

4.2. (пощ.код) 4.3. (населено място) 

4.4. (ж.к./кв.) 

 

4.5. (булевард/площад/улица) 4.6. (№) 

4.7. 

(блок) 

 

4.8. 

(вход) 

4.9. 

(етаж) 

4.10. 

(ап.) 

4.11. (телефон/и) 4.12. 

(факс/телекс) 

5.1. Средство за хранене и развлечения, подлежащо на категоризиране 

 

 

5.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/,улица, №, 

телефон/и) 

 

 

5.3. Вид на обекта 

 

5.4. Категория, за която се 

кандидатства 

5.5. Общ брой места за 

сядане 

6.1. Приложени документи №/дата 

6.2.  

6.3.  

6.4.  

6.5.  

6.6.  

6.7.  

6.8.  

6.9.  

6.10.  

6.11.  

7. Дата и място 

 

8. Подпис и печат 
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110/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Формуляр за определяне на категорията (по приложен образец); 

2. Справка за професионалната и езиков квалификация на заетите лица (по приложен образец); 

3. Документ за собственост или договор за наем; 

4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта; 

5. Удостоверение за регистрация на туристическия обект за хранене и развлечение от Областната 

дирекция по безопасност на храните – гр. Перник; 

6. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост) 

7. Документ за платена такса 

 

Такса:  

до 20 места -150 лв.; 

от 21 до 50 места – 250 лв.; 

от 51 до - 150 места – 800 лв.;  

от 151 до 300 места – 1500 лв.;  

над 300 места -2000 лв. 

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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111/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ФОРМУЛЯР 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА  

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

приложение № 10 към чл. 6, ал. 2, т. 5 от Наредбата за категоризиране на средстватаза подслон, 

местата за настаняване изаведенията за хранене и развлечение 

 

1. Заведение за хранене и развлечения (наименование): 

ресторант  заведение за бързо обслужване  

питейно заведение  кафе - сладкарница  бар  

2. Общ брой места: на закрито: на открито: 

3. Вид на 

заведението 
  

самостоятелно в средство за подслон – 

категория 

 

в място за настаняване – 

категория 

 

4. Общ брой заети: целогодишно заети: сезонно заети: 

   

5. Времетраене на работа: 

целогодишно  сезонно  

6. Досегашна категория: 

“една 

звезда” 
 

“две 

звезди” 
 

“три 

звезди” 
 

“четири 

звезди” 
 “пет звезди”  

7. Категория, за която се кандидатства: 

“една 

звезда” 
 

“две 

звезди” 
 

“три 

звезди” 
 

“четири 

звезди” 
 “пет звезди”  

8. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на 

управление): 

Данъчен №: 

 

БУЛСТАТ или ЕГН: 

 

9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в 

обекта (наименование, седалище и адрес на управление): 

 

Данъчен №: 

 

БУЛСТАТ или ЕГН: 

 

12. Дата, град (село): 

 

13. Подпис и печат: 
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СПРАВКА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА 

В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

приложение № 8 към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6 от Наредбата за категоризиране на 

средстватаза подслон, 

местата за настаняване изаведенията за хранене и развлечение 

 

Длъжност 
Брой 

лица 
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Управител на заведение 

 

         

Заместник-управител 

 

         

Главен готвач 

 

         

Заместник-главен готвач 

 

         

Готвач 

 

         

Сервитьор 

 

         

Барман 

 

         

Бюфетчия 

 

         

Портиер 

 

         

Общ брой 

 

Сезонно заети 

(бр.) 

Целогодишно заети (бр.) 

Дата и място Име, фамилия, длъжност 

Подпис и печат 
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113/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2047 

111-ОБА11.6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ  

 

Съгл. приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за категоризиране на 

средстватаза подслон, 

местата за настаняване изаведенията за хранене и развлечение 

 

  

 

2.1 От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, 

управител) 

 

2.2. Булстат 

 

2.3. ЕГН 

3.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен 

търговец) 

3.2. Данъчен № 

4.1. Адрес на управление (община) 

 

4.2. (пощ.код) 4.3. (населено място) 

4.4. (ж.к./кв.) 

 

4.5. (булевард/площад/улица) 4.6. (№) 

4.7. 

(блок) 

 

4.8. 

(вход) 

4.9. 

(етаж) 

4.10. 

(ап.) 

4.11. (телефон/и) 4.12. (факс/телекс) 

5.1. Средство за подслон или място за настаняване, подлежащо на категоризиране 

 

5.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/,улица, №, 

телефон/и) 

 

5.3. Вид на обекта 

 

5.4. Категория, за която се 

кандидатства 

5.5. Брой стаи 

6.1. Приложени документи №/дата 

6.2.  

6.3.  

6.4.  

6.5.  

6.6.  

6.7.  

6.8.  

6.9.  

6.10.  

6.11.  

7. Дата и място 

 

8. Подпис и печат 
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114/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Формуляр за определяне на категорията (по приложен образец); 

2. Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица (по приложен 

образец); 

3. Документ за собственост или договор за наем; 

4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта; 

5. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост) 

6. Документ за платена такса 

 

Такса:  

1. за категоризиране на места за настаняване клас А -  хотели, мотели, апартаментни 

туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили: 

а)  до 30 стаи   500.00 лв. 

б) от 31 до 150 стаи   1200.00 лв. 

в) от 151 до 300 стаи  1900.00 лв. 

 

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и 

почивни станции:  

а)  до 20 стаи 200.00 лв. 

б) от 21 до 40 стаи 400.00 лв. 

в) от 41 до 60 стаи 940.00 лв. 

 

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, 

бунгала и къмпинги: 10 лв./легло 

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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115/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ФОРМУЛЯР 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА  

СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 7, ал. 2, т. 2 

 от Наредбата за категоризиране на средстватаза подслон, местата за настаняване изаведенията за хранене и 

развлечение

1. Средство за подслон (наименование): 

хотел  мотел  вилно селище  туристическо селище  

2. Място за настаняване (наименование): 

пансион  почивна станция  семеен хотел  
самостоятелна 

стая 
 

вила  къща  бунгало  къмпинг  туристическа хижа  

3. Общ брой стаи: с едно легло: с две легла: с три легла: с четири легла: 

     

4. Общ брой легла:  5. Брой апартаменти:  

6. Времетраене на работа: 

целогодишно  сезонно  

7. Общ брой реализирани нощувки 

за предходната година: 
от българи: от чужденци: 

   

8. Досегашна категория: 

“една 

звезда” 
 

“две 

звезди” 
 

“три 

звезди” 
 

“четири 

звезди” 
 “пет звезди”  

9. Категория, за която се кандидатства: 

“една 

звезда” 
 

“две 

звезди” 
 

“три 

звезди” 
 

“четири 

звезди” 
 “пет звезди”  

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на 

управление): 

Данъчен №: 

 

БУЛСТАТ или ЕГН: 

 

11. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в 

обекта (наименование, седалище и адрес на управление): 

 

Данъчен №: 

 

БУЛСТАТ или ЕГН: 

 

12. Дата, град (село): 

 

13. Подпис и печат: 
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СПРАВКА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА 

В СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН ИЛИ В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

 

Приложение № 7към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6 

от Наредбата за категоризиране на средстватаза подслон, 

местата за настаняване изаведенията за хранене и развлечение 

 

Длъжност 
Брой 

лица 

Образование 
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Управител на заведение 

 

         

Заместник-управител 

 

         

Главен готвач 

 

         

Заместник-главен готвач 

 

         

Готвач 

 

         

Сервитьор 

 

         

Барман 

 

         

Бюфетчия 

 

         

Портиер 

 

         

Общ брой 

 

Сезонно заети 

(бр.) 

Целогодишно заети (бр.) 

Дата и място Име, фамилия, длъжност 

Подпис и печат 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
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Усл. №2048 

112-ОБА11.9 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 

(На основание Закон за туризма, чл. 169. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, 

местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения – чл. 24, ал.3 , чл. 25, ал. 1-3 и 

ал. 6 и 7) 

 
 

1......................................................................................................,тел. ........ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК……. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да бъдат вписани промените в обстоятелствата за категоризиране на 

обект:……………………………………………………………………………………………. и да бъде издадено удостоверение.  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия 

от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност 

по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския 

съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

2. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал 

или нотариално заверено копие; 

3. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността; 

4. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето 

да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на 

лицето, извършващо дейност в обекта; 

5. Копие от единния идентификационен номер; 

6. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец 

съгласно приложение № 7 или 8, както и копия от документите, удостоверяващи 

професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта; 

7. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно 

тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма. 

В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на 

лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление 

до съответния категоризиращ орган за вписване в Националния туристически регистър. 

 

Такса: 150.00 лв. 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:  117 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2008 

113-ОБА11.10 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да бъдат вписани промените в обстоятелствата за категоризиране на 

обект:……………………………………………………………………………………………. и да бъде издадено удостоверение.  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността; 

2. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето 

да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на 

лицето, извършващо дейност в обекта; 

3. Копие от единния идентификационен номер; 

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец 

съгласно приложение № 7 или 8, както и копия от документите, удостоверяващи 

професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта; 

5. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно 

тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма. 

Такса: 50.00 лв. 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2123 

114-ОБА11.13 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

        ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – ДУБЛИКАТ и 

НОВА  ТАБЕЛА КОГАТО СТАРАТА СЕ Е  АМОРТИЗИРАЛА 

        (На основание Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения - чл. 19, ал.1) 

 

1......................................................................................................,тел. .................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..…………………..…..….,ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение дубликат за категоризиран туристически 

обект: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено; 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 50.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………………………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

Стр.120
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

  

Усл. №2010 

116-ОБА11.14 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН 

        (На основание Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи.) 

 
 

1......................................................................................................,тел. ....... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ...................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., 

 ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешително за ползване на плувен басейн през лятото на 20 

…………. г.:  Басейнът е собственост на ……………………………………………………….…………………………………….  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;  

2. Договор с  медицинско лице; 

3. Договор и документи за правоспособност на спасителите; 

4. Договор с лице отговарящо за санитарно-хигиенните норми на водата в басейна; 

5. Договор с акредитирана лаборатория за извършване на лабораторни изследвания за 

качеството на водата /протоколи от микробиологични и физикохимични анализи 

удостоверяващи качеството на водата в плувните басейни;  

6. Документ за платена такса 

 

Такса: 60.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

стр.121 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2078 

117-ОБА2.6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА) 

   (На основание Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с  

Гражданскопроцесуален кодекс - чл. 587) 

 
1......................................................................................................,тел. ... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ..................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

Господин Кмет, 

 

Желая да ми се издаде удостоверение и завери молба-декларация за извършване на 

обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост върху 

имот:………………………………………………………………………………………………………………………….., 

съгласно ……………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

(нот. акт, заповед № /год., договор от дата) 

Имотът се намира ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(точен адрес, имот, парцел, квартал по плана на ……….) 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Три бр. попълнени Молби-декларации по образец,  

2. Актуална скица, издадена от Кадастъра или ОСЗ; 

3. Документ за платена такса 

 

Такса:  

- 10 лв. 

- 15 лв., когато имота е наследствен 

- 27 лв., когато е необходима  скица от общината  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ЧРЕЗ                             

КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ДО НОТАРИУС …………………………………..…………. 

Рег.№…………………………..……. по Регистъра на  

Нотариалната камара, с район на действие 

Районен съд – Брезник 

 

 

М О Л Б А   Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от 
1………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:………………………………... 

Л.к.№…………………………………..…… изд.от ………………….………………… на ………………….…….. 

Постоянен адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:………………………………... 

Л.к.№…………………………………..…… изд.от ………………….………………… на …………….………….. 

Постоянен адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

              

Г-н/Г-жо Нотариус, 

 

Притежавам по………………………………………………………………………..……….. следният недвижим имот: 

/давност,наследство и др./ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/посочват се данни за населеното място, квартал, поземлен имот, УПИ, квадратура, постройки, 

застроена площ, граници/ 

 

 

Нямам документ за собственост, поради което моля, на основание чл.587, ал.2 и 3 от ГПК 

и чл.79 от ЗС да извършите обстоятелствена проверка за признаване собствеността ми/ни и 

издадете нотариален акт за собственост върху имота. 

Моля, да се заверят удостоверенията към настоящата молба-декларация. 

 

 

ДЕКЛАРАТОР/И/:  

1. ………………..……….…….. 

2. ………………..……………... 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

Дирекция „Общинска собственост, пазарни отношения и ХД” при Община Брезник 

удостоверява, че за посоченият/ите/ в настоящата декларация недвижим/и/ имот/и/,няма /има/ 

съставен/и/ акт/ове/ за общинска собственост:………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 
Дирекция „ОСПО и ХД” при Община Брезник                                ……………………………………... 

Дата………………..20….год.        /подпис, печат/ 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

Дирекция „ТСУ и ЕИ” при Община Брезник удостоверява, че имотът/ите/ описани в 

настоящата молба-декларация отговаря /не отговаря/ на действащия ЗРП ……………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

В разписен лист имотът/ите/ е/са/ записани на …………………………………………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Дирекция „ТСУ и ЕИ ” при Община Брезник                                ……………………………………... 

Дата………………..20….год.        /подпис, печат/ 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

Отдел „Местни данъци и такси” към Община Брезник удостоверява, че имота/ите/ 

посочен/и/ в настоящата молба-декларация са декларирани /не са декларирани/ и записани 

на:………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Декларация с Вх.№ …………………………………………………………… Партида …………………………..………………………… 

 

Дата……………..20….год.                                           Данъчен инспектор ………………………………............ 

/подпис и печат/  

 

 

За свидетели при извършване на обстоятелствената проверка могат да бъдат призовани и 

разпитани следните лица /по възможност съседи на имота/: 

 

1………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:………………………………... 

с адрес ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:………………………………... 

с адрес ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:………………………………... 

с адрес ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

/изписва се за всеки един от свидетелите в какво качество е: съсед, съсобственик и др./ 

 

На основание чл.587 ал.2 от ГПК одобрявам /не одобрявам/ посоченият/ите/ свидетели: 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Съгласувано с гл.юрисконсулт: …………………………………….. 

/подпис/ 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК    СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

…………………..…………………..………      …………………………………………. 

/подпис и печат/                             /подпис/  

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2122 

118-ОБА8.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН 

РЕГИСТЪР 

 (На основание Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2) 

 
 

1..................................................................................................,тел. ...................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…. ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде издадено удостоверение относно собствеността на недвижим имот …….……… 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(кадастрален номер, УПИ, парцел, квартал) 
намиращ се в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 10.00 лв. плюс 5.00 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2087 

119-ОБА11.4 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 (На основание Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4) 

 

 

 

1......................................................................................................,тел. .... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..….,  

ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде регистрирано в общината пътно превозно средство с животинска тяга, 

което представлява …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

  ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен 

път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2029 

120-ОБА8.3 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

                    (На основание Закон за пчеларството - чл. 8) 

 

 

 

1......................................................................................................,тел. ......... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ....................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да бъде регистриран като собственик на ………..бр. пчелни семейства, с постоянно 

местонахождение в ……………………………………………………………, местност …………………………………………………..  

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Справка от Българска агенция по безопасност на храните; 

2. Декларация за собственост на пчелни семейства с постоянно местонахождение; 

 

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2006 

121-ОБА8.4 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Стандарт на услуга ОБА 8.4 – „Измерване, кубиране и  

маркиране на дървесина, добита извън горския фонд” 

1. Услугата  по  маркиране, и кубиране се  предхожда от издаването на  разрешително за  сеч или  

заповед за отсичане на дърво под наблюдение / орех, топола и др./ издадени  от  кметството или  

кмета  на общината. 

1. Услугата се заявява устно на Гише №4 в Центъра за информация и услуги  или в кметството 

по седалище на  маркировача за този район или директно  пред  него, на  посочените  по долу  

телефони. 

 

2. Тази услуга се извършва след услугата за маркиране на дървета в стоящо положение /от 

съответния  маркировач/ 

 

3. Маркировача на съответния район маркира  дървесината  в лежащо положение на място след 

отсичането и,  или  евентуално транспортиран на близък склад.  

 

4. Заплащането на услугата става както следва: 

 

 

А.\ Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние   

В лежащо състояние – едра – 1 лв./куб. м; средна – 1.20/куб.м; дребна-1.4/куб. м; дърва 

пространствен куб. м – 1 лв./куб.м;    

 

Б.\ За маркиране на дървесина в лежащо състояние: едра – 1 лв./куб.м; средна – 1.20 

лв./куб.м.; дребна – 1.40 лв./куб. м. и дърва пространствено куб. м – 1 лв./куб. м;  

 

В.\За маркиране на корен при сеч на един. дървета извън горския фонд – 1 лв./куб. м     

 

Г.\За ползване на транспорт, собств. на общината при маркиране – 0.40 лв./км  

 

Д\за  контролна пластина  на коледна елха-1лв./бр.. +5лв. За  комисия 
    

За събраната такса маркировача   издава квитанция. 

 

 

Маркировач №01-седалище в гр.Брезник- тел. 0893405681; 

 

Маркировач №02-седалище  в с.Банище- тел. 0886090918; 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2086 

122-ОБА8.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ 

В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ 

 (На основание Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2) 

1......................................................................................................,тел. ........ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде разрешени да отсека (изкореня) …………………...…… бр. дървета, а именно:  

……………………………………………………………………..(видове), намиращи се в поземлен имот    № ………………. 

в землището на ………………………………..….., пл. №………..., кв. …………. на гр.(с.)……………………………………. 

за това, че същите са ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/изсъхнали, друга причина/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Скица на имота от Кадастъра или ОСЗ; 

2. Документ за собственост от ОСЗ или за имот в регулация, издаден преди 2005 год.; 

3. Декларация по чл. 31 от ЗС;  

4. Документ за платена такса 

 

Когато имота е взет под наем от общината се прилага само  настоящето заявление и 

таксата по т.4. 

 

Такса: 4.00 лв. плюс: 

- 5 лв.за имоти след 2005 г.; 

-12 лв. когато е необходима скица от общината;  

- 5 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници от общината 

Срок за изпълнение: 3 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №1996 

123-ОБА9.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 (ПЕТ) БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД  

1 ДКА 

(На основание Закона опазване на селскостопанското имущество -  чл. 32, ал. 3) 

 

  
......................................................................................................,тел. ............... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ..................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде разрешени да отсека (изкореня) …………………...…… бр. дървета, а именно:  

……………………………………………………………………..(видове), намиращи се в поземлен имот    № ………………. 

в землището на ………………………………..….., пл. №………..., кв. …………. на гр.(с.)……………………………………. 

за това, че същите са ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/изсъхнали, друга причина/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост от ОСЗ за имот, извън или в регулация, издаден преди 2005 год.; 

2. Скица на имота, издадена от Кадастъра или от ОСЗ; 

3. Декларация по чл. 31 от ЗС; 

4. Документ за платена такса 

 

Когато имота е взет под наем от общината се прилага само  настоящето заявление и 

таксата по т.4. Необходима е и трасировка на имота, като на нея присъства длъжностно лице от 

Общината. Дърветата се маркират преди  отсичането. 

 

Такса: 4.00 лв. плюс: 

- 5 лв.за имоти след 2005 г.; 

-12 лв. когато е необходима скица от общината;  

- 5 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници от общината 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2031 

124-ОБА9.3 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И 

ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ 

(На основание Закона за устройство на територията -  чл. 63 ал. 2) 

  
 

1......................................................................................................,тел. ....... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ........................................................................................................................ 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде разрешено да отсека (изкореня) …………………...…… бр. дървета, а именно:  

……………………………………………………………………..(видове), намиращи се в поземлен имот    № ………………. 

в землището на ………………………………..….., пл. №………..., кв. …………. на гр.(с.)……………………………………. 

за това, че са ………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

/изсъхнали, друга причина/ 
 

Същото/същите е/са  дълготрайно/и декоративно/и дърво/дървета и дърво/дървета с историческо значение. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост от ОСЗ за имот, извън или в регулация, издаден преди 2005 год.; 

2. Скица на имота, издадена от Кадастъра или от ОСЗ; 

3. Съгласие от другите наследници, нотариално заверено; 

4. Документ за платена такса 

 

Издава се разрешение само ако дърветата са изсъхнали, представляват опасност, 

или се извършва строителство. 

 

Такса: 6.00 лв. плюс: 

- 5 лв.за имоти след 2005 г.; 

-12 лв. когато е необходима скица от общината;  

- 5 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници от общината 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

  

Усл. №2068 

126-ОБА9.7 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Стандарт на услуга ОБА 9.7 – „Издаване на превозен билет за  

транспортиране на добита дървесина извън горските територии” 

 

1.  Услугата се заявява устно или по телефон пред  маркировача; 

2.  Превозният билет се издава от  един от маркировачите,  определен за този 
район; 

3. Издаването на превозен билет се извършва , след като дървесината е 
маркирана в лежащо състояние и ще се транспортира на друго място. Преди 

това  следва да е изпълнена  услугата  2006 с всичките и  изисквания; 

4. Превозният  билет се издава в 4 екземпляра – един за кочана, един за 
отчитане, един за клиента и един за шофьора който осъществява превоза на 

дървесината; 
5. Извозването на дървесината се извършва  в срока и начина посочен в 

превозния билет; 
 

Такса:  5 лв. на издаден превозен билет.  
За събраната такса се   издава квитанция; 

 

 
Маркировач №01-седалище в гр.Брезник- тел. 0893405681; 

 

Маркировач №02-седалище  в с.Банище- тел. 0886090918; 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2102 

127-ОБА9.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ 

(На основание Закон за устройство на територията - чл. 62, т. 10) 
 

 

1...............................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ...................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..….,  

ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде разрешено да преместя следната растителност:…………………………………………  

……………………………………………………………………..(видове), намираща се в поземлен имот    № ………………. 

в землището на ………………………………..….., пл. №………..., кв. …………. на гр.(с.)……………………………………. 

поради  това, че същите …………………………………………………………….……………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/описва се причината/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост от ОСЗ за имот извън или в регулация, издаден преди 2005 год.; 

3. Скица на имота, издадена от Кадастъра или от ОСЗ; 

4. Документ за платена такса 

 

 

Такса: 5.00 лв. плюс: 

- 5 лв.за имоти след 2005 г.; 

-12 лв. когато е необходима скица от общината;  

- 5 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници от общината 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2059 

128-ОБА2.8 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ 

 (На основание Закона на собствеността и ползване на земеделските земи - чл. 34, ал. 1) 

 

 

1......................................................................................................,тел. ........ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ......................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., 

 ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да бъде издадена заповед за изземване на имот/и 

……………………………….…………………………………………………………………………………..….,  

намиращи се в землището на ……………………………………………..……………………, 

на които съм собственик/ползвател. Имотът/тите се стопанисва/т неправомерно от 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

с адрес:………………………………………………………………………………………………………………………… 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ/и за собственост; 

2. Актуална скица на имота/тите от Кадастъра или от ОСЗ; 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв., ако се изисква удостоверение за наследници 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2069 
129-ОБА11.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

 (На основание Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта 

(обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници.  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Удостоверение за регистрация; 

2. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител; 

3. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за 

проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за 

допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от 

Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на 

пътните превозни средства); 

4. Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил"; 

5. Документ за платена такса 

 

Такса: 15.00  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2069 
130-ОБА12.6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТ СТИКЕРИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА 

ПЪТНИЦИ 

 (На основание Наредба №34/06.12.1999г. на Министерство на транспорта и съобщенията - чл. 

21, ал.1, т. 16) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъдат издадени комплект стикери към разрешението за таксиметров превоз 

на пътници.  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Копие от разрешителното за таксиметров превоз на пътници                    

4. Документ за платени стикери 

 

Такса: стойността на стикерите 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2011 
131-ОБА12.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТО ЗА СПИРКАТА, КОЯТО ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕВОЗВАЧЪТ ПО 

МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ 

 (На основание Чл. 35, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и товари ( обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в 

сила от 19.11.2002 г.) - чл. 35, ал. 1, т. 6) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде определено място за спирка в населено място ……………….………………..…….… 

на международна автобусна линия ………………………………………………………………………………………………………..  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ, че съм международен превозвач по линията …………………………………………………………………. 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 50.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2051 

132-ОБА12.7 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ, 

ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ 

 (На основание Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства - чл. 

14, ал. 1 и ал. 2, т. 3) 
1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес:.................................................................................................................................... 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде определен маршрут за движение и издадено разрешение за движение 

на превозно средство ……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

с извънгабаритен товар по маршрут ………………………………………………………………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Данни за превозното средство;  

2. Данни за товара;  

3. Общи данни за превозното средство в натоварено състояние;  

4. Схема на разположение на осите с обозначавана на разстоянието между тях и съответното 

натоварване;  

5. Брой курсове;  

6. Данни за превозвача;  

7. Придружаващо лице;  

8. Съгласуване с МВР. 

 

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 7 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2012 

133-ОБА12.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ 

 (На основание Закон за движението по пътищата - чл. 99 а) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадена карта за безплатно паркиране на територията на общината.  

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Решение на ТЕЛК;                       

 

Такса: безплатно 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2035 

135-ОБА11.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И УЛИЦИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА 

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

(На основание Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20) 

 

От ......................................................................................................,тел. ........................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 
Желая да ми бъде издаден пропуск за влизане в улица/и …………………………….………………………… 

…………………………………….., ограничена/и за движение на ППС, намираща се в гр./с…………...……………… 

от автомобил ………………………………………………………….…(вид, марка), рег. № ………………….………………….….. 

Автомобилът е собственост на ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 15.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2066 

137-ОБА8.11 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 (На основание Закон за лечебните растения – чл. 22, т. 2 и Наредбата за определяне на местни 

такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, приложение 3 към чл. 179, ал. 2) 
 

От......................................................................................................,тел. ............................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде издадено позволително за ползване на лечебни растения за бране на : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(видове билки и количества) 

Начин на ползване:  

 за продажба на вътрешния пазар    за износ   за първична обработка  

 

Ще ползвам следните райони за бране:………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….; 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: плаваща, според заявените лечебни растения /по тарифа от Наредбата за определяне на 

местни данъци и такси и цени на услуги/ 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №….. 

138-ОБА9.2 
 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ 

 (На основание Закона за устройство на територията -  чл. 62, ал. 10) 

 
 

От......................................................................................................,тел. ............................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде извършена експертна оценка на дървесна и храстова растителност, 

както следва:……………………………………………………………………………….…………………………., намираща се в ПИ, 

пл. № …………………….., кв. ……………………….….. на гр./с. ………………………………………………………………………..., 

поради това, че същите ……………………………………………………………….……………………………………………………………  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост от ОСЗ за имот, извън или в регулация, издаден преди 2005 год. ; 

2. Скица на имота, издадена от Кадастъра или от ОСЗ; 

3. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв. плюс 

- 5 лв. за имоти след 2005 г.; 

- 12 лв. когато е необходима скица от общината;  

- 5 лв. когато е необходимо удостоверение за наследници от общината  

 

Оценката се заплаща допълнително от заявителя. 

 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация. 

 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №….. 

139-0221 

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ  

НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 (На основание Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, 

организацията и безопасността на движение на  

територията на община Брезник – чл. 15, ал. 4) 

 

 

1......................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да бъде издадено разрешение за удължено работно време на обект 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

намиращ се в гр./с. ………………………………………… на адрес:………………………………………………………….…………… 

……………………………………………….. до ………………………………………..часа след полунощ. 

 

Забележка: На обект, който не е категоризиран не се издава разрешение за 

удължено работно време. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 30 лв.  

Срок: 3 дни след получаване  становище от РУ „Полиция“ – гр. Брезник 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2004 

140-ОБА3.36 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и 

минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - 

изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и 

ползване от общините 

 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН. ............................ 

/име: собствено, бащино, фамилно – титуляр на разрешителното/ 

Адрес: ..............................................................................................., тел. ……………………………… 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

Седалище: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

 

Номер на регистрационна карта (за земеделски производител) ………………………………………………………… 

 

Господин Кмет, 

На основание чл. 44, ал.1, чл.60, ал.1 от Закона за водите, моля да бъде открита 

процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ДАННИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ 

 

Цел на водовземане   

Воден обект и водно тяло, предмет на 

водовземане  

 

Място на водовземане - надморска височина и 

географски координати: 

Място  на  използване  -  надморска  

височина  и географски координати:  

 

Място   на   отвеждане   на   използваните   

води надморска височина и географски 

координати: 

 

Местност, административно-териториална и 

териториална единица, код по единния 

класификатор на административно-

териториалните и териториалните единици - 

за всяко място на водовземане 

 

 

Параметри на исканото водно количество, 

включително годишна водна маса, режим на 

во довземането и разпределение по месеци 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, 

2. Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление 

3. Схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с 

технически параметри на съоръженията 

4. Проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово 

водоснабдяване; 

5. Проект за завиряване, когато искането е с цел завиряване 

6. Документи съгласно чл. 37, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (ДВ, бр. 

56 от 22 юли 2011 г) 

-  документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за 

ползване на съоръженията и документ за въвеждане на обекта в експлоатация; 

- екзекутивна документация 

7. Удостоверение за регистрация на земеделски производител (в случаите по чл. 50, ал.З, „г") 

8. Документ за платена такса 

 

Забележка: 

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по 

регистрацията на търговеца; 

2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият 

екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като 

негов пълен цифров аналог - върху електронен носител; 

3. Екзекутивната     документация,   схеми   и  чертежи  се  изготвят  от  лица,   които   

притежават професионална квалификация „магистьр-инженер" по специалността, свързана с 

вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; 

 

 

Такса: 250.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №1993 
141-ОБА3.37 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с 

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

 

 
 

Господин Кмет, 

На основание чл,4б, ал.1 във връзка чл,60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.З, б „б" от Закона за 

водите, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект .……………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ 

Фирма (за юридически лица и за еднолични търговци, 

регистрирани по Търговския закон )  

 

Седалище   

Единен идентификационен код или БУЛСТАТ   

Адрес за кореспонденция, вкл. електронен 

адрес 

(при наличие на такъв)  

 

Телефон за връзка с лицето, което управлява 

или представлява юридическото лице  

 

Факс   за   връзка   с  лицето,   което   

управлява   или представлява юридическото 

лице  

 

 

ЗА 

Цел на ползването   

Воден    обект    (наименование    на    язовир    

или микроязовир)  

 

Водно тяло (съгласно утвърдения План за 

управление на  речните  басейни,   публикуван   

в   интернет  на страницата на Басейнова 

дирекция)  

 

Място на ползване, вкл. надморска височина и 

географски координати (в координатна система 

№WG_84-BL,   площ за използване  

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Местност, административно-териториална    и    

териториална единица, код по единния 

класификатор на административно-

териториалните и териториалните единици  

 

Параметри на исканото ползване   

Номерът на решението на министъра на 

околната среда и водите или на директора на 

съответната регионална инспекция по околната 

среда и водите по оценка на въздействието 

върху околната среда или за преценка, че не е 

необходимо извършването на оценка на 

въздействието върху околната среда, 

или за оценка за съвместимост, когато такива 

се изискват съгласно Закона за опазване на 

околната среда и Закона за биологичното 

разнообразие 

 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заведена от 

съответния компетентен орган  

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по   

приложения към заявлението образец) 

3. Документ от Регионална дирекция по околната среда и водите – Перник, че обектът не е 

предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка 

по реда на ЗООС. 

4. Документ за платена такса 

 

Забележка: 

3. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по 

регистрацията на търговеца; 

4. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият 

екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като 

негов пълен цифров аналог - върху електронен носител; 

 

 

Такса: 250.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електроне 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

  

Усл. №2106 

143-ОБА8.8 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВИЛИ 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 

 
От ...................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение за вписване в регистъра за частна ветеринарно-

медицинска дейност. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Екземпляр от разрешителното за упражняване на частна ветеринарно-медицинска дейност; 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: без такса  

 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2007 

145-ОБА8.12 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 
 

От ...................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..…., ЕИК …………………………………. 

 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение за билки от култивирани лечебни растения. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Декларация, съдържаща данни за вида на култивираното лечебно растение, засята (засадена) 

площ, количество добита продукция (отбелязва се свежо или в сухо тегло), период, за който е 

получена продукцията; 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 4 лв.  

 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЛУГИ  

ИЗВЪРШВАНИ  В  ОТДЕЛ  МДТ КЪМ  ДИРЕКЦИЯ   

 « ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ , ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И  

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ» 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2396 

146-ОБА13.3 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ  

И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО 

От ….......................................................................................................... ............................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/   ЕГН/за фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

л. к. №………………………………… издадена на  ………………..………………….. от ……... 

Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон………… 

л. к. №………………………………… издадена на ……..……..  

от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….……………. от …………………….………………………………... 

 

Моля да ми издадете удостоверение за данъчна оценка на имот, находящ се в: 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

гр./с./ кв.,ж.к, местност, ул.№, бл., вх., ет., ап./ 

представляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

(вид на имота:незавършено строителство на сграда/обект в нея/ и степен на завършеност) 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ /при незавършено строителство/ 

2. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

- 31.00 лв. без приложено удостоверение за степен на завършеност  

 

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 14 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

  ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

  

Усл. №2071 

148-ОБА13.13 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ….......................................................................................................... . 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

....................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..…………………..  

от ………..………………………... 

Чрез: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон……………… 

л. к. №………………………………… издадена на…………..  

от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….……………. 

 от …………………….………………………………... 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 
 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2393 

149-ОБА13.11 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

 

 

От ….......................................................................................................... .. 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

....................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на  ………………..…………………..  

от ……………………..………………………... 

Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. Телефон…………… 

л. к. №………………………………… издадена на  ………………..…………………..  

от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….……………. 

 от …………………….………………………………... 

 

 

Моля да ми издадете удостоверение за данъчна оценка на:  

1. имот, находящ се в: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

гр./с./ кв.,ж.к, местност, ул.№, бл., вх., ет., ап./ 

представляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

(вид на имота:незавършено строителство на сграда/обект в нея/ и степен на завършеност) 

 

2. Ограничено вещно право на ………………….……, върху гореописания имот ……………..……….. или част 

     (строеж или ползване) 

от него/кв.м./  

(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект е необходимо да 

се конкретизира обекта) 

Правото се учредява за срок от ………………………………………..., считано от …………..…………………………….г. 

3. При изчисляване на данъчната оценка да се има предвид, че върху имота или част от него 

е/не учредено вещно право на ползване, което е отразено в данъчната декларация за имота. 

Правото се учредява за следните ползватели: 

1. ………………………………………………………….…. ЕГН ……………………….…….. в срок до …………… 

2. ……………………………………………….…. ЕГН ……………………….…….. в срок до ………… 

Оценката ми е необходима във връзка с ……………………………………………………………………………………………….. 

(продажба, дарение, наследство, делба и др.) 

за да ми послужи пред ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 14 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2395 

150-ОБА13.12 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

 

 

От …......................................................................................... ................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

....................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на  ………………….. от ………………………... 

Чрез: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ……………………………………………. телефон ….…………… 

л. к. №………………………………… издадена на  ………………..…………………..  

от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на …………………….От……………………………… 

 

Моля да ми издадете удостоверение за данъчна оценка на:  

1. имот, находящ се в: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

гр./с./ кв.,ж.к, местност, ул.№, бл., вх., ет., ап./ 

представляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

(вид на имота:незавършено строителство на сграда/обект в нея/ и степен на завършеност) 

 

2. Ограничено вещно право на ………………….……, върху гореописания имот ……………..……….. или част 

     (строеж или ползване) 

от него/кв.м./  

(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект е необходимо да 

се конкретизира обекта) 

Правото се учредява за срок от ………………………………………..., считано от …………..…………………………….г. 

3. При изчисляване на данъчната оценка да се има предвид, че върху имота или част от него 

е/не учредено вещно право на ползване, което е отразено в данъчната декларация за имота. 

Правото се учредява за следните ползватели: 

1. ………………………………………………….…. ЕГН ……………………….…….. в срок до……………………… 

2. ………………………………………………….…. ЕГН ……………………….…….. в срок до ……………………… 

Оценката ми е необходима във връзка с ……………………………………………………………………………………………….. 

(продажба, дарение, наследство, делба и др.) 

за да ми послужи пред ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 14 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2131 

151-ОБА13.4 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От …....................................................................... ............................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

................................................................................. телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ……………….. от ………………………... 

Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………… 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..…………………..  

от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….……………. от ……………………………... 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 

 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2014 

152-ОБА13.7 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ….......................................................................................................... ............................ 

    име, презиме,фамилия /или фирма/        ЕГН/за фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

........................................................................................ телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на …………….. от ……………………..……………... 

Чрез: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                       (собствено, бащино и фамилно име на законния представител или 

пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..………………….. от ……………………… 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….…………… 

 от …………………….………………………………... 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 

 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................ 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2397 

153-ОБА13.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От …........................................................................................................ .... 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

........................................................................................ телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ……………….. от ……………………... 

Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №………………………………… издадена на ……………….... от ……………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………. от …………………….…… 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 
 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail …………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение: ……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2091 

154-ОБА13.6 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО 

 

 

От …....................................................................... .................................................... 

    име, презиме,фамилия        ЕГН 

 

Постоянен адрес: 

....................................................................................... телефон ………...…………………….. 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ……….….. от ……………………..……………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..………………….. 

 от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….…………….  

от …………………….………………………………... 

Господин Кмет, 
Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство. 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ......................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв. 

   - 11.00 лв. без приложено удостоверение за наследници 

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

  ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

155-ОБА13.2 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ….......................................................................................................... ...... 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

............................................................................................................. телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ……………….. от …………………………... 

Чрез:……………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………………..…. БУЛСТАТ ……………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..………………….. 

 от ……………………..………………………... 

Пълномощно № …………………… заверено на ……………….…………….  

от …………………….………………………………... 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 

 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................ 

3. Документ за платена такса 

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му 
за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 
С уважение:  ……………………………….  
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №1998 

156-ОБА13.9 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ….......................................................................................................... .... 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

........................................................................................ телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..………………….. от ………………………... 

Чрез: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №……………………… издадена на ………………..…….. от ……………………..……... 

Пълномощно № ………………… заверено на ……………. от ……………………………..…….. 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 
 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 
С уважение:  ……………………………….   
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2125 

157-ОБА13.8 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ….......................................................................................................... ..... 

    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за 

фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 

............................................................................................................. телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 

 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..………………….. от ……………………..………………………... 

Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 

л. к. №………………………………… издадена на ………………..….. от ……………………..………... 

Пълномощно № …………………… заверено на …………………. от …………………….……………... 

 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 

(отбелязва се съответната услуга) 
 □ Удостоверение за декларирани данни; 

 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 

 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 

 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 

 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   

 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  

 □ Други 

 

Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. 

за да ми послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. Документ за платена такса 

   

Такса: - 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... ........................................., като декларирам, че пощенските 

разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. 
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 
 

С уважение:  ……………………………….  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2013 

158-ОБА13.1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА 

ПРАВА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 
 
От ….......................................................................................................... ...... 
    име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за фирми 
БУЛСТАТ/ 
 

Постоянен адрес: 
............................................................................................................. телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 
 
л. к. №………………………………… издадена на  ………………. от ……………………. 
Чрез: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 
ЕГН…………………….………… БУЛСТАТ ………………………………. телефон ….…………………………… 
л. к. №………………………………… издадена на  ………………..…………………..  

от ……………………..………………………... 
Пълномощно № …………………… заверено на …… ………………от …………........................... 
 
 

Моля на основание чл. 171, ал.1 от ДОПК  да ми бъдат погасени задълженията по давност, както 
следва : 
1. а) Данък недвижими имоти и такса смет за имот, находящ се в гр. /с./…………………….………..……….. 
по партиден номер. …………………………………………………………за ……………………...………….…г. 
б) Данък недвижими имоти и такса смет за имот, находящ се в гр. /с./……….…………… 
по партиден номер. …………………………………………………………… за ……………………………….…г. 
в) Данък недвижими имоти и такса смет за имот, находящ се в гр. /с./………….…………….………..……….. 

по партиден номер. ……………………………………………………………… за …………………………….…г. 
2. Данък върху превозните средства по партиден номер ………………………………….  

за ………………………..г. 
3. Изпълнителни листове и глоби по партиден номер ……………………………………... за ………………….…….г. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Документ за платена такса 

   

Такса: 10.00 лв.  

Срок за изпълнение: □ Обикновена – 30 дни     □ Бърза – 1 ден  

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 
 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2126 

159-ОБА13.10 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
От ….......................................................................................................... ......   
 име, презиме,фамилия /или фирма/          ЕГН/за фирми БУЛСТАТ/ 

 

Постоянен адрес: 
.................................................................................... телефон ………...………… 

гр./с., ж.к,  ул, №, вх, ет, ап. 
 
л. к. №………………………………… издадена на ………………..…… от ……………………... 
Чрез: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 
ЕГН…………………….…………..…. БУЛСТАТ ………………………………………………. телефон ….………………………………… 
л. к. №………………………………… издадена на ………………..…….. от …………………….. 
Пълномощно № …………………… заверено на ……………….. от …………………………... 
 

Господин Кмет, 

Заявявам желанието си да ми бъде предоставена следната услуга: 
(отбелязва се съответната услуга) 

 □ Удостоверение за декларирани данни; 
 □ Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по ЗМДТ; 

 □ Удостоверение за платен пътен данък върху превозно средство; 
 □ Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци; 
 □ Удостоверение за дължим размер на патентния данък; 
 □ Издаване на копие от подадена  данъчна декларация ;  

 □ Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина;   
 □ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация;  
 □ Други 

 
Документът ми е необходим във връзка с ................................................................................. за да ми 
послужи пред……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ПРИЛАГАМ: 
1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 
3. Документ за платена такса 
   
Такса: - 8.00 лв.  
Срок за изпълнение: □ Обикновена – 7 дни     □ Бърза – 1 ден  
 
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 
........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при 
получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………….………… 

Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 
С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

161-Усл. 2518 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ 

От:1....................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: .................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(наименование на юридическо лице) 

Адрес:……………………………………………………………………………………….……….… телефон…………………………………… 

Представлявано от……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

На основание §4к, ал.8 от ЗСПЗЗ 

1. (изм.-ДВ, бр.99 от 2002г.) когато помощния план, въз основа на който е изработен, съдържа 

съществени непълноти или грешки; при спор за материално право заинтересованите лица 

осъществяват правата си по съдебен ред. 

2. Когато плана съдържа явна фактическа грешка 

3. Когато плана е изработен при съществени закононарушения, освен ако има влязло в сила 

решение на съда или плана е приложен 

4. По предложение на съда по дела за делби на имоти 

5. Със съгласието на всички пряко заинтересовани собственици 

 

За недвижими имоти: 

Новообразуван имот №…………………………………….…. 

Новообразуван имот №………………………………………… 

В местността………………………………………………    землище гр./с/……………………………………………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ : 

 

1. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 

2. Скица-проект 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….    

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

162-усл. 2667 

 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И /ИЛИ ПЛАН ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.156Б ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА/ 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

.............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

2. ......................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

 

Адрес: ................................................................................................................................... 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

1) Желая да ми бъде одобрен 

  

 точка І. План за управление на строителните отпадъци 

 точка ІІ. План за безопасност и здраве  за обект: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(вписва се наименованието на строежа /обекта според инвестиционния проект)                                  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

на адрес………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

за строежа има одобрен инвестиционен проект …………………………………………………………………….............. 

и разрешение за строеж………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                                                                            

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

По точка І. 

1.Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) и/или одобрен План за безопасност и здраве     

(при разрушаване на обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването); 

2.Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Брезник; 

3.Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо); 

4.Част „План за управление на строителните отпадъци” – 2 екземпляра; 

5.Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари, както и 

регистрационен документ за дейности с отпадъци (транспортиране). 

 

По точка ІІ. 

1. Копие от договор за изграждане на обект 

2. Част : План за безопасност и здраве - 2 екземпляра 

3. Част: Временна организация за безопасност на движението - 2 екземпляра (когато е 

приложимо) 

  

Такса: 20 лв. за т. I или т. II  

Такса: 40 лв. за т. I и т. II  

 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Заявлението се подава за одобряване на ПУСО и ПБЗ за строежи след влизане в сила на 

разрешението за строеж и преди откриване на строителна площадка и /или преди започване на 

дейности по изграждане или премахване на обекти на техническата инфраструктура и 

благоустрояването. 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 

оръчана пощенска пратка 

 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1………………………………. 2………………………………………  

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

163-усл. 2519 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

От:2...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Заявявам/е да ми/ни/ бъде издаден заверен препис от решение на Общински експертен 

съвет:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

164-усл. 2018 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

По силата на приложения /те/ документ /и/ съм /сме/ собственик /ци/ на : 

. УПИ ………..………….……кв. …….…..... по плана на гр./ с/ ……………….…..…………………, Община Брезник 

. ПИ №………………………… по кадастрална карта на гр./с/…………………………………….……………………………….. 

. ПИ №……………………….., местност………………………………………..в землището на гр./с/…………………………….. 

             Моля да ми се издаде удостоверение за административен адрес, от което е видно, че 

собствения ми /ни имот, описан в приложения /те/ документи/и/ към настоящия момент е с 

административен адрес: ул………………………………………………………………….№………….., ет……….., ап………….. 

гр./с/……………………………………………..… Община Брезник 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ : 

 

1. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 

2. Актуална скица/схема-оргинал, издадена от СГКК гр.Перник/ Актуална скица –оргинал, 

издадена от Общинска служба „Земеделие” гр.Брезник  

3. Документ за платена такса 

 

Такса: 6.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2065 

             

165- 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗМЕР И ГРАНИЦИ НА ТЕРЕНИ ЗА 

РЕКУЛТИВАЦИЯ (чл.18, ал.1 и 2 от ППЗОЗЗ) 

 

От ......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

адрес: …………………………………………………………………………. тел. ………..……….….... e-mail:.......................... 
гр. /с/ ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

От Фирма ……………………………………………………………………………………………………… БУЛСТАТ ……………….…………. 

(наименование на юридическо лице) 

адрес: …………………………………………………………………………. тел. ………..……….….... e-mail:.......................... 

гр. /с/ ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

 

Моля да се одобри протокол за утвърждаване размера и границите на терен за рекултивация,  

представляващ поземлен имот № …………….……………., местност ……………………………………….………….……… 

…………………………….…………, землище на гр.(с.)…………………………………………………………………………………………,  

община Брезник. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост 

2. Протокол 

3. Документ за платена такса 

 

Такса: 20.00 лв. 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

усл. 2118 

                                                             

166 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

от........................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

председател на управителен съвет (управител) на сдружението на собствениците  

 

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

(наименование на сдружението)(5) 

в сграда, намираща се в гр.Брезник, ул................................................................., № ..........., 

бл. ............, вх............ 

 

В изпълнение на чл. 29 ЗУЕС предоставям необходимите данни за регистрация на 

сдружението на собствениците в публичен регистър.  

Сдружението на собствениците е създадено на учредително събрание, проведено на 

.......... г. 

 

Трите имена Адрес Телефон Електронна поща(6) 

Председател на управителния съвет (управител) е: 

  

      

Членове на управителния съвет са: 

1.        

2.       

3       

Председател на контролния съвет (контрольор) е: 

        

Членове на контролния съвет са: 

1.        

2.        

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Покана за общо събрение на собствениците на етажната собственост/ етажните собствености 

(приложение 1). 

2. Протокол (приложение 2). 

3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната 

собственост. 

4. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния 

съвет (управителя). 

5. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет 

(управителя). 

6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. 

 

Такса: 3.00 лв. 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Декларирам, че заявеното отговаря на фактическото положение към момента на подаване 

на заявлението.Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2044 
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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

От:1...................................................................................................................................... 
име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: ................................................................................................................................... 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(наименование на юридическо лице) 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………… телефон…………………..…………… 

Представлявано от…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Моля да ми бъде дадено предварително съгласие за прокарване на  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
/описва се вида на съоръжението на техническата инфраструктура/ 

през………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/описват се имотите-общинска собственост през които преминава съоръжението, както и тяхното местонахождение/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/описва се вида на приложения проект(схема)/ 

във връзка с изработване на подробен устройствен план за 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост 

2. Проект или схема на трасето на прокарваното съоръжение или преминаване, изготвено от 

правоспособен проектант 

 

Такса: без такса. 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

168-усл. 2005 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 
От:1...................................................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 
Адрес: .................................................................................................................................................................. 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(наименование на юридическо лице) 
Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….телефон………………………………… 
Представлявано от……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Желая, да ми бъде разрешено еднократно право на прокарване за изграждане (полагане) на 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

/описва се вида на съоръжението на техническата инфраструктура/ 
Върху………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/описват се имотите-общинска собственост, през които преминава съоръжението, както и тяхното местоположение/ 

Съгласно приложения проект за 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/описва се проекта и неговия обект/ 
Във връзка със започната процедура за разрешениена строеж в имот с идентификатор 
…………………………………………………………………………… по кадастрална карта на гр./с/…………………………………………………… 
Община Брезник. 
 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ : 
 

1. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 
2. Схема на трасето на прокарваното съоръжение или преминаване и обяснителна записка. изготвена от правоспособен 
проектант. 
3. Договори за присъединяване към електропреносната и водоканализационната система. 
4. решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на областна дирекция „земеделие” гр.Перник, за утвърждаване 
трасета за проектиране )при прокарване през земеделски имоти). 

 
Такса: оценка от лицензиран оценител  
Срок за изпълнение: процедура 
 
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 
........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният 
административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 
Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 
 
С уважение:  1……………………………….  

   
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2028 
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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД 

 

От ......................................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

адрес: …………………………………………………………………………. тел. ………..……….….... e-mail:........................ 

гр. /с/ ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

собственик на поземлен имот с идентификатор  № …………….………, местност ……………..……….…..………,  

землище гр. (с.) ………..................................................................................... община Брезник 

От Фирма ……………………………………………………………………………………………………… БУЛСТАТ …………………………. 

(наименование на юридическо лице) 

адрес: …………………………………………………………………………. тел. ………..……….….... e-mail:........................ 

гр. /с/ ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

Моля да бъде съгласуван и одобрен проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираните територии (горска территория) или линейни обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените местаза поземлен имот с идентификатор 

№…………………….………….………, местност………………………….……………..………….......... по плана на землище 

гр. (с.) …………………........................................................................................ община Брезник. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост 

2. Решение на Общински съвет Брезник за допускане изработването на ПУП 

3. Предварителен договор по чл.15 от ЗУТ (ако е необходимо) 

4. Проект за ПУП – 3 комплекта 

5. Съгласувателни писма от експлоатационни дружества за ПУП 

 

Такса: изчисляема 

Срок за изпълнение: процедура 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

усл. 2032 
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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ВКЛЮЧВАНЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: .................................................................................................................................. 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на юридическо лице) 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………… телефон…………………..…………… 

 

Представлявано от…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Моля да ми бъде дадено съгласие за промяна предназначението на земеделските земи и 

включване в строителните граници на населените места 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за собственост 

2. Проект за промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните 

граници на населените места, изготвен от правоспособен проектант 

 

Такса: 150 лв. 

Срок за изпълнение: процедура 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2470 
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ОБЩИНА   БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

       

ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШЕН 

ЖИЛИЩНОСПЕСТОВЕН  ВЛОГ 

/ ЗУПГМЖСВ/ 

 

 

 

От ......................................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Господин кмет, 
Моля да бъде разгледана промяната   от  общинската  комисия по  чл.8ал.2  от ЗУПГПЖСВ  

отразена промяната списъка  на гражданите с  многогодишен  спестовен влог. Обстоятелствата  

които са се  променили, са  следните: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ, удостоверяващ промяната:……………………………………………………..…………………………….………….  

 

Такса:  без такса 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

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

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 

 

/ 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2050 
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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ 

             (НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА – ЧЛ.137, АЛ.2) 

 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН .......................... 

 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
гр./с.ж.к.,бул., ул.,№, вх., ет., ап.,    

 

представител на фирма 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Господин кмет, 

Моля да ми бъде прекратена категорията на туристически обект: ………………………………………… 

………………………..…………………………………………………., категоризиран с …………………… звезди, като се 

издаде заповед на основание чл.137, ал.2 от Закона за туризма поради следната/ните причина/и 

(нужното се отбелязва): 

 

 с изтичане на срока на определената категория; 

 по изкане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект; 

 при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, 

извършващо дейност в туристическия обект; 

 ако в тримесечния срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект 

лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в 

едномесечен срок; 

 при подаване на заявление за промяна категорията на обекта – с получаването на новото 

удостоверение; 

 при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или 

ресторантьора; 

 при промяна на вида на туристическия обект; 

 при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на 

Закон за устройство на територията; 

 при повторно нарушение на изискванията за определената категория; 

 при неизпълнение на задълженията по чл.116, ал.1 и ал.6 от ЗТ; 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

Не се изискват документи. 

 

Такса:  без такса 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 

 

 

- mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2089 
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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ 

/на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Копия на документите за собственост на обекта - за физически или юридически лица, които 

извършват дейност в собствен обект;  

2. Копие от договор за наем - за физически или юридически лица, които са наематели.   

4. Документ за платена такса 

 

Такса: изчисляема 

Срок за изпълнение: 14 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

1. От (име, презиме, фамилия - собственик, изпълнителен директор, управител) 

 

 

2. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен търговец) 

 

 

4.1 Адрес на управление (община;) 

 

4.4.(жк, кв.) 

 

4.5. (булевард/ площад/ улица); 

 

4.8.(вход); 

 

4.9.(етаж

); 

4.10 (ап.); 4.11. (телефон;факс) 

5.1.Място за настаняване (вид и наименование); 

 

5.2.Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад ,улица, №, 

телефони, електронна поща, интернет страница); 

 

 

5.3. Вид на обекта 

 

 

5.4. Декларирана категория 

 

........................................звезда

/и 

6. Удостоверение за определена категория № ............................. 

/.......................................година,  

издадено със заповед №....................................................................... на Кмета на 

община Брезник          

           

На основание чл.133, ал.3 от Закона за туризма ДЕКЛАРИРАМ желанието си: 

 Да потвърдя категорията на обекта; .......................................звезда/и 

Да получи категория, различна от определената ми до момента;  

   

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2045 
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                ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ  
(НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ – ЧЛ. 148, АЛ.2 И АЛ.4 И НАРЕДБА № 1 ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ   НА ГОРСКИТЕ 

ТЕРИТОРИИ – ЧЛ.23) 

 

От......................................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

гр./с.ж.к.,бул., ул.,№, вх., ет., ап.,    

 

представител на фирма ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Господин Кмет, 

Моля да ми бъде разрешен достъпа до: горска/и територия/и по издадено позволително за сеч 

№…………../…………….. г. за имот № …………………….. в землището на с. ……………………………………….….….. 

община Брезник, обл. Перник. по маршрут  с превозни средства и пътни превозни средства: 

1. Марка/ модел ……………………………………………..………………………..……… Рег. № ………………………………………. 

   Собственост на ………………………………………………………………………………………………..……………….………………….. 

2. Марка/ модел …………………………………………………………………………..…… Рег. № …………………………….…………. 

   Собственост на ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

3. Марка/ модел ……………………………………………………………………………….. Рег. № ……………………….………………. 

   Собственост на ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Позволително за сеч 

2. Технологичен план за добив на дървесината – един брой. 

 

Такса:  без такса. 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

усл. 2030 
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                ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на юридическо лице) 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………… телефон………………..…..…………… 

 

Представлявано от………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Желая, да ми бъде извършена заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация 

на земеделски производител в Областна дирекция “Земеделие”. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за собственост. 

2. Сключен договор за наем /аренда/. 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 1 ден 

         

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

усл. 2067 

 

183- 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ С 

ОГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛНАТА ИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

 

От:1...................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно,  телефон 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на юридическо лице) 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………… телефон…………………..…………… 

 

Представлявано от…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Господин Кмет, заявявам 

съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата 

инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на 

функционалното предназначение и правилната им експлоатация 

за обект:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

находящ се в ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ : 

 

3. Документ за собственост /придобит преди 2005г./№ ……………..……./ …………………/дата/ 

4. З бр. идейни инвестиционни проекти 

 

Такса: 50.00 лв. 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448001- общинска такса за технически услуги 

 

С уважение:  1……………………………….  

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път  

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2784  

 

                                                            184- 

 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА  

/ЧЛ. 19, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА/ 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/     

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 
/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

ГОСПОДИН КМЕТ, 

Моля да бъде извършена регистрация на местно поделение на: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/наименование на вероизповеданието/ 

Регистрация по БУЛСТАТ на централното ръководство: ……………………………………………………………………. 

Представлявано от: ……………………………………………………………………………………. ЕГН ............................. 
                                                      /Име: собствено, бащино, фамилно/ 

Името на местното поделение ще бъде: ………………………………………………………………………………………………. 

Седалището ще е с адрес: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Прилагам следните документи: 

 

1. Съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и 

неговото централно ръководство; 

2. Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство; 

3. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в 

съответната община, седалището и адреса на местното поделение; 

4. Протокол от събрание на местното поделение за избор на ръководство. 
  

Такса: Без такса 

Срок за изпълнение: 7 дни 
 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен: 
 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган/на гишето за 

административно обслужване/ 

 по електронен път на електронна поща, e - mail …………………………………………………………………………….. 

 

С уважение:  ……………………………….  

Дата: ……………………………                                                                    Подпис: ………………………………… 

       /ден, месец, година/ 

ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

…………………………… 

185-усл. №1 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

За извършване на консултация , представляваща законен интерес за физическо или 

юридическо  лице ,относно административноправен режим, която се дава по силата на 

нормативен  акт или която е свързана с издаване на  администратинвен  акт или с извършване 

на друга  административна  услуга 

/ основание  §1 т.2б и 2г от Закона за  администрацията/ 

 

 

От ................................................................................................, ЕГН ....................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

с настоящ  адрес гр…………………………….ул………………………………………………..№………………….. 

     Жк…………………………..    Бл………….Вх………………. ет………… ап………….  телефон……………………. 

  

Желая да получа консултация във връзка с законния  ми  интерес  

като:……………………………………………………………………………………………………… , по повод 

на:………………………………………………………………………………………………………………………………………и във връзка 

с:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./  

До  момента фактологията  и известните  ми  факти  са  свързани  

с:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Конкретното  ми  питане е : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Желая да  бъде издаден индивидуален административен  акт за:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Прилагам във връзка с питането ми, документи които смятам , че  не са  известни  на  

общинската  администрация 

1 ……………………………………………….. 

2 ……………………………………………….. 

3 …………………………………………………  

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

Такса: безплатна услуга  

Срок за изпълнение:  -при  устно  питане- веднага 

                                   - при писмен отговор и на имейл-2 дни 

                                    -при издаване  на  индивидуален акт-3дни 

 

Заявявам желанието си информацията или издаденият индивидуален административен акт 

да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ........................................................ 

…………………………………………………………….., като декларирам, че пощенските разходи са за моя 

сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да 

бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по 

електронен път. При  устно питане , приемащият  служител изготвя протокол по  образец за 

устно  заявяване. 

 
 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2715 
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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

 (На основание Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта 

(обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24) 

 
 

1......................................................................................................,тел. .............. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.,  

представител на фирма ……………………………………………..……………………..…..….,  

ЕИК …………………………………. 

Господин Кмет, 

 

Желая да ми бъде издаден дубликат на  разрешение за таксиметров превоз на пътници.  

Това се  налага  по  следната  причина:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 За 20…..год, имах издадено разрешително  №………./………….20….г./ Не си спомням  номара/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Такса: без такса  

Срок за изпълнение: 3дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


197/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЛУГИ  

ИЗВЪРШВАНИ  В ДИРЕКЦИЯ   

 « АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ И НОРМАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ И 

ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


198/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2052 

58-ОБА1.20 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ 

 

От .................................................................................................... ЕГН .............................. 

име: собствено, бащино, фамилно 

Желая детето да бъде да бъде вписано със следните имена: 

 

собствено  ………………………………………………………………. 

бащино …………………………………………………….………… 

фамилно  ……………………………………………………..………. 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

□ декларация за припознаване /по образец/ 

□ съобщение за раждане от здравно заведение 

□ документи за самоличност на родителите 

□ съдебно решение  
Такса: без такса 

Срок за изпълнение : 7 дни от датата на раждане или 3 дни от получаване на съдебно решение 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………….………… 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено единствено на гише 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


199/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 64 и чл.65 от Семейния кодекс за припознаване на дете 

 

  

 

Долуподписаният 

…………………………………………………………………………………………………………….…., с ЕГН ………………….…………,  

л.к.№ …………………..…….…………, изд. на …………….………………г. от МВР – гр. ……………………..…...….………….,  

с адрес по лична карта: ………………………..……………………….……………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М   С Л Е Д Н О Т О: 

 Днес на ……………..………..г. (……………………………………………………………. две хиляди и 

……………………..….. година), с пълно и ясно съзнание за значението на акта, който извършвам, 

заявявам, че детето от …………………….(мъжки/женски) пол с име …………………….…….., родено на 

………………г. (………………………..……………….. две хиляди и ………….……..……. година), в болница 

…………………………………………………………………………, от майка ………………………………………………………………….. 

…………………….………………………………………..……, с ЕГН …………………………..…………, Е МОЕ РОЖДЕНО ДЕТЕ, 

ПОРАДИ КОЕТО ГО ПРИПОЗНАВАМ ЗА СВОЕ ДЕТЕ. 

 

Съгласен съм детето да носи в бъдеще моите собствено и фамилно имена, както следва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Тази декларация давам като баща, съгласно чл. 64 и чл. 65 от Семейния кодекс и следва 

да послужи пред длъжностното лице по гражданското състояние. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 

 

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………… 

                             /…………………………………………………………………/ 
/име и фамилия/ 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


200/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2076 

59-ОБА1.23 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ 

 

 

1..........................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Роден /а/ на………………………………….……… месторождение гр./с/………………………………………………...………… 

 

 

За  трето лице………………………………………………………………………………………………….…, ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Роден /а/ на………………………………….……… месторождение гр./с/………………………………………………...………… 

 

 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

 

Такса: 6.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


201/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №1999 

60-ОБА1.24 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ 

 

От 1......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

От. 2. ..................................................................................................,ЕГН ........................... 
име: собствено, бащино, фамилно 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

Заявяваме, че желаем да сключим граждански брак на ………..... 20….… г. от ……..… часа в 

 ритуалната зала на община Брезник 

 извън ритуалната зала в ……………………………………………………….…………………………………………. 

Свидетели ще бъдат: 

 

1.........................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

2.........................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 документи за самоличност /за справка/ или ксерокопие 

 медицинско свидетелство за двамата кандидати 

 декларации по образец 

 за ненавършили 18г., но навършили 16 г. – удостоверение от съда 

 за чужденец - удостоверение, че няма пречки по отечествения му закон за сключване на 

брак, преведен и легализиран на български език, удостоверение за семейно положение, 

законодателна справка, ксерокопие от документ за самоличност /преведен/ 

 документ за платена такса 

 

Избирам режим на имуществени отношения: 
 законов режим на общност    законов режим на разделност   договорен режим 

 

Такса: 20.00 лв.; изнесен ритуал – 60.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

1. Свидетелите трябва да бъдат пълнолетни. 

2. Документите да се представят 30 дни преди датата на сключването на граждански брак 

3. Удостоверението за сключен граждански брак /оригинал/ се връчва от длъжностното лице при 

извършване на ритуала 

4. Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път. 

С уважение: 1………………………………. 2………………………………………  

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


202/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №…. 

61-01-ГР-03 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ 

 

От 1......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

От. 2. ..................................................................................................,ЕГН ........................... 
име: собствено, бащино, фамилно 

Адрес: 

............................................................................................................................................. 
гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

Заявяваме, че желаем да сключим граждански брак на ………..... 20….… г. от ……..… часа в 

извън ритуалната зала в ……………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

Свидетели ще бъдат: 

1.........................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

2.........................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

  

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 документи за самоличност /за справка/ или ксерокопие 

 медицинско свидетелство за двамата кандидати 

 декларации по образец 

 за ненавършили 18г., но навършили 16 г. – удостоверение от съда 

 за чужденец - удостоверение, че няма пречки по отечествения му закон за сключване на 

брак, преведен и легализиран на български език, удостоверение за семейно положение, 

законодателна справка, ксерокопие от документ за самоличност /преведен/ 

 документ за платена такса 

Избирам режим на имуществени отношения: 
 законов режим на общност    законов режим на разделност   договорен режим 

 

Такса: изнесен ритуал – 60.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

1. Свидетелите трябва да бъдат пълнолетни. 

2. Документите да се представят 30 дни преди датата на сключването на граждански брак 

3. Удостоверението за сключен граждански брак /оригинал/ се връчва от длъжностното лице при 

извършване на ритуала 

4. Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път. 

С уважение: 1………………………………. 2………………………………………  

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


203/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2037 

62-ОБА1.25 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ 

 

 

От .........................................................................................................., ЕГН ....................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

  

   

Гражданския брак е сключен на …………..…….… /дата/ в гр./с/……………………………………..………….. 

област ……………………………………………. …………….., община ………………………………………………………………………. 

 

За  трето лице ……………………………………………………………………………………………..………,  ЕГН ....................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Гражданския брак е сключен на …………..…….… /дата/ в гр./с/……………………………………..………….. 

област ……………………………………………. …………….., община ………………………………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


204/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2019 

63-ОБА1.26 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

 

 

 

От 1......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Съобщение за смърт от лечебно заведение, личен лекар 

 Документи за самоличност на починалото лице, при липса на документ за самоличност -  

справка от МВР 

 При смърт на лице в чужбина – преведен, легализиран акт за смърт от чужбина 

 Съдебно решение 

 При съставяне на акта след 48 часа от настъпване на смъртта – служебна бележка от 

лекаря, извършил аутопсията  

 Документ за платена такса 

 

 

Желая да ползвам: 

 
 извозване на починалия с транспорт от общината от ……………………………..… до ……………………..…… 

/населеното място/  /населеното място/ 
– такса: 1.00 лв./км. 

 
 изкопаване на гроб -  такса: 65.00 лв. 

 ковчег   -  такса: 38.00 лв. 

 граждански ритуал -  без такса  

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението се представя на гише в общинската администрация. 

 

 

С уважение: ……………………………….  

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


205/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2034 

64-ОБА1.27 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ 

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

л.к. № ………………….………………………, изд. на ………………….………………………, от ……………………….………………… 

 

постоянен адрес гр./с…………………………………………………………, община ……………………………………………………. 

 

Упълномощено лице …………………………………………………………………………………………, ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

 

Желая да ми бъде издаден препис от акт за смърт за : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………/ЕГН ако има/…………………………  

/име: собствено, бащино, фамилно на починалия/ 

 

дата на смърт…………………………………, населено място ………………………………..…………………………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 6.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

С уважение:  ……………………………….  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


206/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

Усл. №2038 

65-ОБА1.28 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ 

ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) 

 

 

От.........................................................................................................., ЕГН ........................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

 

Желая  да бъде издадено удостоверение за липса на съставен: 

 акт за раждане 

 акт за смърт  

гр. /с/ ………………………………………………………………..………………………………………………..………, Община Брезник 

/посочва се населеното място на събитието/ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/други данни/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 
 
С уважение:  ……………………………….  
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


207/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2016 

66-ОБА1.2 
 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 
Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  
 

ДО 
КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

 

 

ИСКАНЕ  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 
 

 

От: …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….  

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …………………………………………………………….………..… 

когато лицето няма ЕГН се посочва датата на раждане 

 

Адрес: ......................................................... …………………………………………………………………………………….. 

посочва се адрес за кореспонденция 

Телефон, факс или адрес на електронна поща:……………………………………………..……………………………………… 

 
Желая да ми бъде издадено удостоверение за наследници на: 

 

Име: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име) 

Дата на раждане:……………………...…. г. 

ден, месец, година 

 

Семейно положение: …………………………….    Починала на : …………………………………………. 

                                                                                    ден, месец, година 

Акт за смърт № ......... / .......................... г., съставен в: .................................................... г. 

ден, месец, година                           населено място (държава), област 

 

Същият/ата е оставил/а следните известни ми наследници по закон: 

№ 

по 

ред 

Име: собствено, бащино и фамилно 
ЕГН/Дата на 

раждане 

Съпруг/а 

Родство 

Дата на 

смърт 

Постоянен адрес: област, община, населено място 

     

 

     

 

     

 

     

    

     

    

     

    

 

Прилагам следните документи: 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


208/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Дата:……………………...…. г.                                            Подпис: ……………………… 

ден, месец, година 

 

Такса:  

– 5.00лв – за удостоверение до четири листа  

– 10.00лв. – за удостоверение над четири листа  

 

Срок за изпълнение: 3 дни (7 дни при необходимост от справки с други общини) 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


209/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2109 
67-ОБА1.3 

 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 
Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 
ДО 

КМЕТА 
НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: ………………………………………………………………………………… 

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


210/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


211/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2075 

68-ОБА1.4 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


212/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


213/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2036 

69-ОБА1.5 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: 

………………………………………………………………………………….. 

 Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


214/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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215/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. № 2108 

70-ОБА1.18 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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216/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 4.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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217/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2057 
71-ОБА1.19 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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218/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 4.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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219/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
Усл. №2391 

72-ОБА1.6 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА 

НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 173 ОТ СК) 

       

 

От ..........................................................................................................,ЕГН ........................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 
ГОСПОДИН КМЕТ, 

Моля на основание чл. 110, във връзка с чл. 109, и в съответствие с чл. 111 от Семейния 

кодекс, да назначите настойник/попечител и настойнически/попечителски съвет на:  

 

..........................................................................................................,ЕГН ........................ 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

както следва: 

НАСТОЙНИК/ПОПЕЧИТЕЛ: 

…………………………………………………………………………………………………………......…….…………, ЕГН…………………………,  

постоянен адрес:………...………….................………………………………………………………………………………………….…, 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

ЛК № ……………………………. изд. на  …….……………….. от  МВР гр. …...................................................; 

ЗАМЕСТНИК НАСТОЙНИК/ПОПЕЧИТЕЛ: 

…………………………………………………………………………………………………………......…….…………, ЕГН…………………………,  

постоянен адрес:………...………….................………………………………………………………………………………………….…, 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

ЛК № ……………………………. изд. на  …….……………….. от  МВР гр. …...................................................; 

СЪВЕТНИЦИ: 

1. …………………………………………………………………………………………………………......…….……, ЕГН…………………………,  

постоянен адрес:………...………….................………………………………………………………………………………………….…, 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

ЛК № ……………………………. изд. на  …….……………….. от  МВР гр. …...................................................; 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………......…….……, ЕГН…………………………,  

постоянен адрес:………...………….................………………………………………………………………………………………….…, 

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., телефон 

ЛК № ……………………………. изд. на  …….……………….. от  МВР гр. …...................................................; 
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220/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

На основание горното желая да ми бъде издадено и Удостоверение за учредения 

настойнически съвет. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Мотиви за искането за учредяване на настойничество/попечителство; 

 Съдебно решение; 

 Декларации по образец -     …..  бр.  

 Съдебно решение за лишаване от родителски права 

 

Срок за изпълнение: 30 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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221/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

                                                                                                

Към Усл. №2391 

72- ОБА1.6        

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

л.к. № ………………….………………………, изд. на ………………….………………………, от ……………………….………………… 

 

настоящ адрес гр./с……………………………………………………….……, община ……………………………………………………. 

 

 

 

Декларирам, че съм съгласен да заема длъжността:.................................... ……….........…… 

 

на:......................................................................................................................................... 
/име: собствено, бащино, фамилно на лицето, което се поставя под настойничество/ 

 

 

 
дата: ................................ г. 

гр. .......................................   Декларатор: ..................................... 
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222/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2092 

73-ОБА1.7 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


223/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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224/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2017 

74-ОБА1.8 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: ………………………………………………………………………………….. 

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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225/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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226/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2073 

75-ОБА1.9 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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227/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 8.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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228/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2129 

76-ОБА1.10 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

- заявление за постоянен адрес /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

-декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- документ за платена такса 

 

за чужденци: 

 -документ за собственост 

- договор за ползване на имота за жилищни нужди  

 -декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

 -декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински 

жилища  

 -договор за предоставяне на социални услуги  

 -договор за настаняване в специализирани институции 

 -документ за платена такса 

 

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават  лично на гише от собственика 

на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му; 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 1 ден /Удостоверението се получава веднага след обработката му на гише./ 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението се подава лично и само на гише в общинската администрация. 
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229/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
Приложение № 14, към чл. 138, ал. 1 

 

Входящ № ………………………………………..…….. 

 

Дата …………………………………………………..…...  
(ден, месец, година) 

 

До кмета на  

……………………………………..……………………… 

……………………………………..……………………… 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

 

ОТ 

 

Име: …………………………….…………………………………………………………………….……………. ЕГН ………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

док. за самоличност ……….№………………... дата и място на издаване …………………………..…………………………… 

 

ЗАЯВЯВАМ ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

Населено място (държава) …………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Община……………………………………………………………………., област ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

(наименование на локализационна единица - булевард, улица, жк, площад и др.) 

№ ………………….… вход …………………..етаж ……..…………………апартамент ………………………………………….  

Подпис: ………………………………………….. 

Долуподписаните законните представители 

1 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 

2 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 
 
съгласни сме с посочения постоянен адрес:                    

1. ……………………………………………………….. 
                                                                                   подпис 

2. ……………………………………………………….. 
                                                                                   подпис 

Заявлението е подадено от упълномощено лице …………………………………………………………………..…………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….., ЕГН ………….……………………… 

с пълномощно от дата …………………………., издадено от нотариус с регистрационен № ………………….. 

и район на действие ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

             

Подпис: …….…………………… 
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230/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-503/14.03.2011 г. 

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./  

 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Съгласен/а съм следните лица:  

 

1............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

2............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

3............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

4............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

5............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

Да бъдат адресно регистрирани по: /излишното се зачертава/ 

 

 Настоящ адрес 

 Постоянен адрес 

 Постоянен и настоящ адрес 

     

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост: 

 

.............................................................................................................................................. 
   област, община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосочените лица, в случай че същите напуснат 

адреса на имота, за който с настоящата декларация давам съгласието си за тяхната адресна 

регистрация. 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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231/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-1600/21.06.2012 г. 

   

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 

 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост  

 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място ,ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

  

Декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 

 

.............................................................................................................................................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

 

Което да бъде адресно регистрирано на посочения адрес на имота по: 

 

 настоящ адрес 

 постоянен адрес 

 постоянен и настоящ адрес 

     

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото напусне 

адреса на имота. 

 

 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 

 

 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


232/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2079 

77-ОБА1.12 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

- заявление за постоянен адрес /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- документ за платена такса 

 

за чужденци: 

- документ за собственост 

- договор за ползване на имота за жилищни нужди  

- декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински 

жилища  

- договор за предоставяне на социални услуги  

- договор за настаняване в специализирани институции 

- документ за платена такса 

 

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават  лично на гише от собственика 

на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му; 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 1 ден /Удостоверението се получава веднага след обработката му на гише./ 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението се подава лично и само на гише. 
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233/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
Приложение № 14, към чл. 138, ал. 1 

 

Входящ № ………………………………………..…….. 

 

Дата …………………………………………………..…...  
(ден, месец, година) 

 

До кмета на  

……………………………………..……………………… 

……………………………………..……………………… 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

 

ОТ 

 

Име: …………………………….…………………………………………………………………….……………. ЕГН ………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

док. за самоличност ……….№………………... дата и място на издаване …………………………..…………………………… 

 

ЗАЯВЯВАМ ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

Населено място (държава) …………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Община……………………………………………………………………., област ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

(наименование на локализационна единица - булевард, улица, жк, площад и др.) 

№ ………………….… вход …………………..етаж ……..…………………апартамент ………………………………………….  

Подпис: ………………………………………….. 

Долуподписаните законните представители 

1 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 

2 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 
 
съгласни сме с посочения постоянен адрес:                    

1. ……………………………………………………….. 
                                                                                   подпис 

2. ……………………………………………………….. 
                                                                                   подпис 

Заявлението е подадено от упълномощено лице …………………………………………………………………..…………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….., ЕГН ………….……………………… 

с пълномощно от дата …………………………., издадено от нотариус с регистрационен № ………………….. 

и район на действие ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

             

Подпис: …….…………………… 
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234/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-503/14.03.2011 г. 

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./  

 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Съгласен/а съм следните лица:  

 

1............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

2............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

3............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

4............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

5............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

Да бъдат адресно регистрирани по: /излишното се зачертава/ 

 

 Настоящ адрес 

 Постоянен адрес 

 Постоянен и настоящ адрес 

     

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост: 

 

.............................................................................................................................................. 
   област, община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосочените лица, в случай че същите напуснат 

адреса на имота, за който с настоящата декларация давам съгласието си за тяхната адресна 

регистрация. 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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235/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-1600/21.06.2012 г. 

   

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 

 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост  

 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място ,ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

  

Декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 

 

.............................................................................................................................................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

 

Което да бъде адресно регистрирано на посочения адрес на имота по: 

 

 настоящ адрес 

 постоянен адрес 

 постоянен и настоящ адрес 

     

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото напусне 

адреса на имота. 

 

 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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236/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2056 
78-ОБА1.13 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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237/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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238/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2128 

79-ОБА1.11 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


239/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2074 

80-ОБА1.14 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

                                                                                                                                                       

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

-адресна карта за настоящ адрес /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- документ за платена такса 

 

за чужденци: 

- документ за собственост 

- договор за ползване на имота за жилищни нужди  

- декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински 

жилища  

- договор за предоставяне на социални услуги  

- договор за настаняване в специализирани институции 

- документ за платена такса 

 

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават  лично на гише от собственика 

на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му; 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 1 ден /Удостоверението се получава веднага след обработката му на гише./ 

 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението се подава лично и само на гише 
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Приложение № 15, към чл. 138, ал. 2 

 

Входящ № ………………………………………..…….. 

 

Дата …………………………………………………..…...  
(ден, месец, година) 

 

До кмета на  

……………………………………..……………………… 

……………………………………..……………………… 

 

 

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 

ОТ 

 

Име: …………………………….…………………………………………………………………….……………. ЕГН ………………………………… 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

док. за самоличност ……….№………………... дата и място на издаване …………………………..…………………………… 

ЗАЯВЯВАМ НАСТОЯЩ АДРЕС 

Населено място (държава) …………………………………………………………………………………..………………………………………. 

Община……………………………………………………………………., област ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

(наименование на локализационна единица - булевард, улица, жк, площад и др.) 

№ ………………….… вход …………………..етаж ……..…………………апартамент ………………………………………….  

Забележка: Когато настоящият адрес е в чужбина, се попълва единствено наименованието на държавата. 

Степен на образование 

1- образователна и научна степен "доктор" 
2- висше - магистър 
3- висше - бакалавър 
4- висше - професионален бакалавър 
(специалист, 
полувисше) 
5- професионално обучение след средно 
образование 
6- средно специално (техникум, проф. 
гимназия) 

7- средно проф.техн. (СПТУ, проф. Гимназия) 

8- средно общо образование (гимназия) 

9- професионално - техн. (ПТУ/ПУ) - прием след 8 кл. 

10- професионално - техн. (ПТУ/ПУ) - прием след 7 

кл. 

А - проф. - техн. (ПТУ/ПУ) - прием след 6/7 кл. 

В - основно 

С - начално и по-ниско 

Цел на пребиваване Срок на пребиваване 
1 - постоянна работа 
2 - временна работа 
3 - сключване на брак 
4 - образование 

5 - с (при) 
родители 
6 - за гледане 
7 - други 
8 - непоказана 

1 - до 1 месец 
2 - до 6 месеца 
3 - до 1 година 

4 - от 1 до 6 години 
5 - постоянно 
6 - непоказано 

Подпис: …………………….…………………………….. 

Долуподписаните законните представители 

1 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 

2 ………………………………………………..………………………………………………………..……….., ЕГН ………………………………… 
 
съгласни сме с посочения настоящ адрес:                   1. ……………………………………………………….. 
                                                                                                            подпис 

                                                                                  2. ……………………………………………………….. 
                                                                                                            подпис 

Адресната карта е подадена от упълномощено лице ………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….., ЕГН ………….……………………… 

с пълномощно от дата …………………………., издадено от нотариус с регистрационен № ………………….. 

и район на действие ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                Подпис: ………………………… 

Ръководител на специализирана институция за отглеждане на деца …………………………………………….. 

 ....................................................................................... ……………….., ЕГН …………..………..……… 
                                                                                                                 Подпис: …………………………. 
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 Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-503/14.03.2011 г. 

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./  

 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Съгласен/а съм следните лица:   

 

1............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

2............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

3............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

4............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

5............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

Да бъдат адресно регистрирани по: /излишното се зачертава/ 

 

 Настоящ адрес 

 Постоянен адрес 

 Постоянен и настоящ адрес 

     

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост: 

 

.............................................................................................................................................. 
   област, община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосочените лица, в случай че същите напуснат 

адреса на имота, за който с настоящата декларация давам съгласието си за тяхната адресна 

регистрация. 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 

  
Утвърдена от Министъра на регионалното 
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развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-1600/21.06.2012 г. 

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 

 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост  

 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място ,ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

  

Декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 

 

.............................................................................................................................................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

 

Което да бъде адресно регистрирано на посочения адрес на имота по: 

 

 настоящ адрес 

 постоянен адрес 

 постоянен и настоящ адрес 

     

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото напусне 

адреса на имота. 

 

 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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Усл. №2104 

81-ОБА1.15 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Усл. №2107 

82-ОБА1.16 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА  

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ  ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС 

                                                                                                                                                       

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

- адресна карта за настоящ адрес /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/ 

- документ за платена такса 

 

за чужденци: 

- документ за собственост 

- договор за ползване на имота за жилищни нужди  

- декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР /по образец/ 

- настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински 

жилища  

- договор за предоставяне на социални услуги  

- договор за настаняване в специализирани институции 

- документ за платена такса 

 

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават  лично на гише от собственика 

на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му; 

 

Такса: 5.00 лв.  

Срок за изпълнение: 1 ден /Удостоверението се получава веднага след обработката му на гише./ 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението се подава лично и само на гише. 
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тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-503/14.03.2011 г. 

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./  

 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Съгласен/а съм следните лица:  

 

1............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

2............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

3............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

4............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

5............................................................................................................................................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

Да бъдат адресно регистрирани по: /излишното се зачертава/ 

 

 Настоящ адрес 

 Постоянен адрес 

 Постоянен и настоящ адрес 

     

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост: 

 

.............................................................................................................................................. 
   област, община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на горепосочените лица, в случай че същите напуснат адреса на имота, за който с 

настоящата декларация давам съгласието си за тяхната адресна регистрация. 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 Утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство  

със заповед № РД-02-14-1600/21.06.2012 г. 

   

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация 

 

 

Долуподписаният/та 

 

............................................................................................................................................., 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

с постоянен адрес 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН ……………………………………….., документ за самоличност: вид ………….......... № ……………….………………, 

изд. на ……….……………………………., от ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост  

 

.............................................................................................................................................. 
област , община, населено място ,ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

  

Декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 

 

.............................................................................................................................................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН .....................................  

 

 

Което да бъде адресно регистрирано на посочения адрес на имота по: 

 

 настоящ адрес 

 постоянен адрес 

 постоянен и настоящ адрес 

     

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 

заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото напусне 

адреса на имота. 

 

 

 

 

Дата   .......................      ДЕКЛАРАТОР:  .............................  
/подпис/ 

 

.......................................................................... 
/собственоръчно изписано име  на декларатора/ 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2104 

83-ОБА1.17 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лицето: ............................................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... …….… 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 3.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Уудостоверението ми е необходимо, за да послужи пред …………………………………………………………………… 

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
Усл. №2053 

84-ОБА1.35 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 64 и чл.65 от Семейния кодекс 

за припознаване на дете 

 

  

Долуподписаният 

…………………………………………………………………………………………………………….…., с ЕГН ………………….…………, 

л.к.№ …………………..…….…………, изд. на …………….………………г. от МВР – гр. ……………………..…...….…………., 

с адрес по лична карта: ………………………..……………………….……………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М   С Л Е Д Н О Т О: 

 

 Днес на ……………..………..г. (……………………………………………………………. две хиляди и 

……………………..….. година), с пълно и ясно съзнание за значението на акта, който извършвам, 

заявявам, че детето от …………………….(мъжки/женски) пол с име …………………….…….., родено на 

………………г. (………………………..……………….. две хиляди и ………….……..……. година), в болница 

…………………………………………………………………………, от майка 

…………………………………………………………………………. …………………….………………………………………..………, с ЕГН 

……………………………………, Е МОЕ РОЖДЕНО ДЕТЕ, ПОРАДИ КОЕТО ГО ПРИПОЗНАВАМ ЗА СВОЕ 

ДЕТЕ. 

 

Съгласен съм детето да носи в бъдеще моите собствено и фамилно имена, както следва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

. 

 

Тази декларация давам като баща, съгласно чл. 64 и чл. 65 от Семейния кодекс и следва 

да послужи пред длъжностното лице по гражданското състояние. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 

 

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………… 

 

/…………………………………………………………………/ 
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252/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2110 

85-ОБА1.29 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА 

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

л.к. № ………………….………………………, изд. на ………………….………………………, от ……………………….………………… 

 

Упълномощено лице  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

 

Желая да  ми бъде заверен за чужбина следния документ:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/посочва се вида на документа/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 15.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електро 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2033 

86-ОБА1.1 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕНА ПО ЧЛ. 19А ОТ ЗГР 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Месторождение ............................................................................ 
/област, община, населено място (държава)/ 

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………..……………………………………………..…………. 

 

Господин кмет, 

На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация и Инструкция за прилагане 

на чл. 19а от ЗГР, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

ЗАЯВЯВАМ, че желая да възстановя/променя името си 

 

от:............................................................................................................................... 

на:............................................................................................................................... 

 

ОСНОВНИ ДАННИ: 

1. Името ми е променено през.................. година. 

2. Имената на родителите ми (на майка ми или на баща ми) са променени през................ година 

3. По акт за раждане името ми е 

.............................................................................................................................................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

4. Роден/а съм в: 

.............................................................................................................................................. 
област, община, населено място (държава) 

ДРУГИ ДАННИ: 

1. Родителите ми са/не са с възстановени имена. 

2. Родителите ми (баща ми и майка ми) са починали преди да възстановят имената си по 

административен или съдебен ред. 

3. Имам сключен граждански брак през............година с лицето: 

.............................................................................................................................................. 
/Име: собствено, бащино, фамилно - по документ за самоличност/ 

в ........................................................................................................................................... 
/област, община, населено място (район)/ 

4. Фамилното ми име по акта за граждански брак е: ................................................................. 

 

 

Такса: безплатно  

Срок за изпълнение: 5 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
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254/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….       

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2132 

87-ОБА1.22 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ЗА ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

л.к. № ………………….………………………, изд. на ………………….………………………, от ……………………….………………… 

 

На осн. чл.76 от ЗГР, заявявам желанието си по административен ред да бъде извършена 

промяна на 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

в акта за……………………………………………………………………………………………….…………… /раждане, брак/ 

както следва: 

от…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

на………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

С посоченото име съм  записан /а/ в следните документи …………….…………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

3. Ксерокопие на документи, доказващи промяната на името 

 

Такса: 6.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


256/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2039 

88-ОБА1.31 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. 

 

 

 

От.........................................................................................................., ЕГН ........................ 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 
 

Желая  да ми бъде издаден препис от семеен регистър  на населението на  

гр. /с/ ………………………………………………………………..………………………………………………..………, Община Брезник 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 7.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 
 
С уважение:  ……………………………….  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


257/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2020 

89-ОБА1.32 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ  ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ 

СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО  

 

 

От..........................................................................................................,ЕГН ......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Желая  да ми бъде издадено от регистрите по  Гражданско състояние, или в регистрите на 

населението на гр. /с/ ………………………………………………………………..……………………..………, Община Брезник 

Заверено препис или копие  от следния документ: 

 личен регистрационен картон 

 страница от семеен регистър 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ за платена такса 

 

Такса: 6.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


258/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2080 

90-ОБА1.21 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,  

КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА 
ЗАКОН ЗА  ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ - ЧЛ.72, АЛ. 3 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 70, АЛ. 1 

И ЧЛ.117,Т.1 И Т.5, ЧЛ.118 ОТ КОДЕКСА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО /КМЧП/ 

 

 

От ......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

л.к. № ………………….………………………, изд. на ………………….………………………, от ……………………….………………… 

 

постоянен адрес гр./с…………………………………………………………, община ……………………………………………………. 

 

Упълномощено лице …………………………………………………………………………………………, ЕГН ......................... 

 

Предоставяме документи на родено в чужбина дете /деца/ , да бъде вписано  като 

български гражданин в регистрите по ГС и население на община Брезник  с имена: 
 

Собствено…………………….………………………. бащино…………………………………….. фамилно…………………….………… 

Собствено…………………….………………………. бащино…………………………………….. фамилно…………………….………… 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Документ за самоличност на родителите /заверени ксерокопия /  

 Ксерокопие от документи на детето 

 Декларация по чл. 117 т.3 т.4 от от КМЧП заверена от нотариус 

 Препис-извлечение от акт за раждане от чужбина –оригинал,легализиран превод и 

апостил, заверен от МВнР 

 Изрично пълномощно 

 Документ за платена такса 

 

Други приложени документи:……………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

  

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администраци  

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


259/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2077 

91-ОБА1.30 
 

 
 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

От.........................................................................,ЕГН ...................................................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

адрес гр./с……………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

 

□ за мен 

 

за лице………………………….......................................................................,ЕГН .......................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/    /когато лицето 

няма ЕГН се  

посочва датата на 

раждане/ 

 

□ 1. Удостоверение за семейно положение; 

□ 2. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

□ 3. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

□ 4. Удостоверение за родените от майката деца; 

□ 5. Удостоверение за правно ограничение;  

□ 6. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………… 

/вписват се различните имена/ 

□ 7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

□ 8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

/вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак/ 

□ 9. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак/; 

□ 10. Удостоверение за постоянен адрес; 

□ 11. Удостоверение за настоящ адрес; 

□ 12. Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

□ 13. Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

□ 14. Друго: .................................................................................................................... ……. 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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260/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 10.00 лв.  

Срок за изпълнение: 2 дни 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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261/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 
Усл. №2077 

91 А -ОБА1.30 

/за  чужденец 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

/за  чужденец/ 

 

От .........................................................................................................................................  
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 
/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: ………………………………………………………………………………….. 

 

Г-н Кмет, 

 На основание Указ №……….……….от…………….. на Вицепрезидента на Република България 

съм приет /а/ за български гражданин /е възстановено българското ми гражданство/. 

Предишното ми гражданство е…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

 Моля да бъда вписан /а/ в картотечния регистър на ………………………………………………………………… 
/населеното място/ 

в община Брезник и ми бъде присвоен ЕГН. 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

□ Указ 

□ Уведомително писмо от ОД на  МВР с точния адрес  

□ Удостоверение за българско гражданство – оригинал 

□ Копие от документи за гражданско състояние – акт за раждане; акт за граждански брак; 

съдебно решение за развод. 

□ Ксерокопие, преведено на български език на чуждия документ за самоличност 

□ попълнена анкетна карта с данни за деца, родители, братя и сестри 

□ попълнено заявление за постоянен адрес 

□ попълнена адресна карта 

□ писмено съгласие на собственика на имота, чрез декларация, или нотариална заверка на 

подписа 

□ адресна карта 

□ заявление за постоянен адрес 

□ документ за платена такса 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите по гражданско състояние на чужд език следва да са преведени и 

легализирани на български език. 

Заявлението се подава само на гише в общинската администрация и обработеното 

удостоверение може да бъде получено само на гише. 

 

Такса: 10.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


262/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

 

Усл. №2390 

92-ОБА1.37 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ЧРЕЗ 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО 

 

 

От .........................................................................................................., ЕГН ....................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Месторождение …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/държава, област, община, населено място/ 

 

Последно местожителство /постоянен адрес/  на лицето в РБългария ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Последно местоживеене /адрес/ на лицето в РБългария ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Постоянен адрес на местоживеене в чужбина……………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 /държава, населено място, адрес/    

 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Моля да ми се издаде удостоверение, от което да е видно дали съм запазил(а) 

българското си гражданство. За целта декларирам следните данни: 

 

Кандидатствал (а) съм за освобождаване от българско гражданство 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/да, не, година/ 

Гражданин съм на ………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

/държава/ 

Напуснах България като…………………………………………………………………………………………………………………………… 

/начин на напускане – изселник, турист, др./ 

Цел на напускане ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/кратко описание/ 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Копие от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от съответния 

български или чуждестранен компетентен орган 

2. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната 

3. Справка от регистрите за гражданско състояние /от съответната община или кметство/ 

относно гражданството на лицето и неговите родители 

4. Два броя актуални снимки паспортен формат 

5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такива, както и 

официален документ за идентичност на лице с различни имена 

6. Документ за внесена държавна такса /по тарифата на Министерство на правосъдието - чл.15, 

ал.2 от Наредба №1/ 
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263/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Такса: 10.00 лв.  

Срок за изпълнение: 30 дни от изпращането на преписката до Министерство на правосъдието 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


264/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №1987 

93-ОБА1.33 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА  

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ 

 

 

 

От ...................................................................................................,тел. .............................. 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Адрес: 

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

гр./с.ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап., 

представител на фирма/институция ……………………………………………..…………………………………………………..…., 

ЕИК ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Господин Кмет, 

Желая да ми бъдат предоставени данни за …………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

Заявяваме желанието си издаденият документ да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


265/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2058 

94-ОБА1.36 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

 

От .........................................................................................................., ЕГН ....................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

за лицето: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Моля да ми бъде извършена  следната справка: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………….………………………… 

/посочва се вида на справката/ 
 

 

Такса: безплатно  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 

 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


266/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2040 

95-ОБА1.34 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ  

МЕЖДУ СЪПРУЗИ 

 

 

 

От ......................................................................................................,ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

 

Господин кмет, 

Моля да бъде отразена промяната на режима на имуществените отношения. 

Гражданският  брак сключен на ……………………. в гр. /с/………………………………………………..……………………… 

 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Документ, удостоверяващ промяната /сключен пред нотариус договор, решение на съда/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверение за извършената промяна се получава от агенцията по вписвания 

гр.Перник 

2. Документ за платена такса 

 

Такса: 4.00 лв.  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Документите може да бъдат подадени чрез: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

 

С уважение:  ……………………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път.  

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


267/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2015 

96-ОБА15.1 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Стандарт на услуга ОБА 15.1 – „Нотариално удостоверяване на подписите на 

частни документи които са едностранни актове и не подлежат на вписване.” 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ- Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 

 ЗАЯВЯВАНЕ - устно, лично - на гише в кметствата 

 ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ - В много случаи законът изисква като форма за 

действителност на определена сделка, тя да бъде извършена в писмена форма с нотариална 

заверка на подписа. Като примери могат да бъдат посочени: упълномощаването за сключване на 

договори, за прехвърляне собствеността на регистрирани МПС с определени характеристики; за 

доброволна делба с предмет движими вещи на стойност над 50 лева и недвижими имоти (чл. 35 

от Закона за собствеността) и различни видове декларации. Законът предвижда и много други 

хипотези, при които такова удостоверяване е задължително. 

Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на 

добрите нрави сделки, документи или други действия. 

Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното 

място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, 

а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският 

наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не 

подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 

задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.   

Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 

пълнолетие.  

Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския 

процесуален кодекс). Страните по нотариалното производство могат да представят за заверка 

готов документ или да поискат изготвяне на такъв от служителя в общината. Подготвянето на 

документа не се таксува. 

Лицето/лицата, чийто подпис се удостоверява, се явява/т лично пред оправомощеното 

длъжностно лице, представят валиден документ за самоличност и пред него подписва/т 

документа или да потвърждава/т вече положените подписи, като изписват пълното си име. 

Слепите граждани се подписват или полагат отпечатък от десния си палец, след 

прочитане на текста на документа и потвърждаването му (арг. чл. 589, ал. 2, изр. 3 и чл. 579, 

ал. 2 във вр. с чл. 189 ГПК). Документът трябва да бъде приподписан от двама свидетели. 

Нотариалното удостоверяване се прави чрез надпис върху документа, съдържащ 

атрибутите по чл.580 от ГПК и печат на съответното кметство. Удостоверяването се вписва в 

Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство.  

При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Наредбата за таксите и 

цените на услугите в Община Брезник. 

След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили 

(чл. 590, ал. 3 ГПК). 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- документи за самоличност (за справка) на страните в нотариалното производство; 

- други документи, свързани с предмета на упълномощаването;  

- документ за платена такса.   

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ - Пълномощно - безсрочно, освен 

ако в него не е указан изричен срок. 

Декларация – до края на съответната календарна година. 

ТАКСИ: - 5 лв. за  първи подпис  

- по 2 лв. за всеки следващ 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - веднага 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


268/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2094 

97-ОБА15.2 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Стандарт на услуга ОБА 15.2 – „Нотариално удостоверяване на съдържанието на 

пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите.” 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ- Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 

ЗАЯВЯВАНЕ- устно ,лично на гише в кметствата 

 ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ - Когато  договор трябва да бъде сключен в нотариална 

форма, упълномощаването следва да бъде направено писмено с нотариално удостоверяване на 

подписа и съдържанието, извършени едновременно. Нотариалното удостоверяване на 

съдържанието по чл. 590, ал. 2 ГПК доказва, че съдържанието на определен частен документ е 

именно в този вид, в който е бил представен на длъжностното лице. Удостоверяването на 

съдържание гарантира лесно доказване на евентуални последващи поправки, преправки и 

добавки в документа. 

Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното 

място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, 

а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският 

наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не 

подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 

задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.   

Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 

пълнолетие.  

Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския 

процесуален кодекс). Страните по нотариалното производство могат да представят за заверка 

готов документ или да поискат изготвяне на такъв от служителя в общината. Подготвянето на 

документа не се таксува. 

Лицето/лицата, чийто подпис се удостоверява, се явява/т лично пред оправомощеното 

длъжностно лице, представят валиден документ за самоличност и пред него подписва/т 

документа или да потвърждава/т вече положените подписи, като изписват пълното си име. 

Слепите граждани се подписват или полагат отпечатък от десния си палец, след 

прочитане на текста на документа и потвърждаването му (арг. чл. 589, ал. 2, изр. 3 и чл. 579, 

ал. 2 във вр. с чл. 189 ГПК). Документът трябва да бъде приподписан от двама свидетели. 

         Нотариалното удостоверяване  на подпис и съдържание се прави чрез два отделни 

надписа върху документа, съдържащи атрибутите по чл.580 от ГПК и печат на съответното 

кметство. Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко 

кметство.  

На  основание  чл. 9 от Наредба  32 / за  архива на  нотариусите/ пълномощното 

незабавно се  отразява  в информационната система « Единство-2». В противен случай нямада 

бъде признато от нотариусите при  осъществяване на  сдеилки. 

При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Наредбата за таксите и 

цените на услугите в Община Брезник. 

След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили 

(чл. 590, ал. 3 ГПК). 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- документи за самоличност (за справка) на страните в нотариалното  производство; 

- други документи, свързани с предмета на упълномощаването; 

- документ за платена такса.     

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ- Пълномощно - безсрочно, освен 

ако в него не е указан изричен срок. 

Декларация – до края на съответната календарна година. 

ТАКСА: 5лв. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- веднага 
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269/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2072 

98-ОБА15.3 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

Стандарт на услуга ОБА 15.3 – „Нотариално удостоверяване на верността на 

преписи и извлечения от документи и книжа.” 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ- Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 

 ЗАЯВЯВАНЕ- устно , лично -на гише в кметствата 

 ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ - Нотариалното удостоверяване на препис от документ 

предпоставя, че на длъжностното лице се представя първообразният документ и преписът от 

него.             

Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното 

място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, 

а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският 

наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не 

подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за 

задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.   

Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 

пълнолетие.  

Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския 

процесуален кодекс).          

Длъжностното лице съпоставя първообраза и преписа (оригинала и копието) и ако 

установи, че те съвпадат, удостоверява с надпис върху преписа, че той съвпада с първообраза. 

В надписа се удостоверява от кого е бил представен първообразът, а също дали преписът е снет 

от оригиналния документ или от препис от него, както и дали в първообраза е имало 

зачерквания, прибавки, поправки или други особености (чл. 591, ал. 1 от ГПК). 

Удостоверяването на верността на преписа доказва, че в деня на удостоверяването 

първообразът е съществувал и че първообразът има съдържанието на преписа. Нотариално 

завереният препис е сурогат на първообраза. Той дава възможност да се използва 

доказателствената сила на първообраза, без да се рискува оригинала, като се носи, представя 

или оставя на различни места.             

Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко 

кметство.  

При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Наредбата за таксите и 

цените на услугите в Община Брезник. 

След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили 

(чл. 590, ал. 3 ГПК).       

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- документи за самоличност на заявителя; 

- оригинален документ; 

- документ за платена такса.   

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ- няма нормативно регламентиран 

срок. 

ТАКСИ: - за  първа страница - 5 лв./стр.  и за всяка  следваща по 2 лв./стр. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - веднага 
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Усл. №2127 

160-ОБА14.4 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

Стандарт на услуга ОБА 14.1 – „Приемане и обработване предложения до 

общинския съвет за отпускане на персонални пенсии.” 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ - Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 

21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)  - чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 92 от Кодекса за 

социално осигуряване 

 ЗАЯВЯВАНЕ- устно , лично -на гише  или направо при   Председателя на ОбС-Брезник; 

 ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ - Отпускането на персонални пенсии е регламентирано в 

чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който Министерският съвет по определени 

от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на 

които не са налице някои от изискванията на КСО. Този вид пенсия не е свързан с трудовата 

дейност и средствата за изплащането й са за сметка на републиканския бюджет. Годишният 

доход на член от семейството на тези лица трябва да е по-малък от сбора на гарантирания 

минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. 

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж персонални 

пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпуснат на деца, които са 

без право на наследствена пенсия от починал родител. 

Необходимите документи за преценяване на правото на този вид пенсия са 

посочени в чл. 7, ал. 4 НПОС, а именно: 

1. заявление от лицето, а в случаите когато е непълнолетно, от законния представител - 

живия родител, попечител или настойник, адресирано до Националния осигурителен институт, 

което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на 

молителя и гражданското му състояние; 

2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на Националния 

осигурителен институт, с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено 

такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липсата на основание за 

отпускане на друг вид пенсия или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж; 

3. решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в 

Министерския съвет; 

          4.декларация за семейното и имотното състояние и служебна бележка от местоработата на 

законния представител за брутния годишен доход на семейството за 12 месеца преди искането на 
пенсия, декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

Персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по 

предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на 

финансите. 

Компетентен да издаде решението за отпускане на персонална пенсия е Министерски 

съвет, но искането за получаване на такава пенсия се подава до кмета на общината, а 

решението за внасяне на предложение в Министерския съвет се приема на сесия на общинския 

съвет. 

Искането за отпускане на този вид пенсия се подава от законния представител на детето 

(живият родител, настойник или попечител).          

Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено 

пълномощно лице в „Център за информация и услуги на гражданите” (ЦИУГ) в община Брезник. 

Към заявлението се прилагат необходимите документи. 

Кметът прави предложение до Общински съвет Брезник. ОбС излиза с мотивирано 

решение за внасяне/невнасяне на предложение до Министерски съвет. Решението се предоставя 

на заявителя – лично или по пощата.  

Заявителят комплектова документите по чл. 7, ал. 4 НПОС и ги изпраща до Централното 

управление на Националния осигурител институт (НОИ) София.          

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- искане до кмета в свободен текст; 

- разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Перник, с което е 

отказано отпускането на наследствена пенсия; 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ - Няма регламентиран срок 

ТАКСА: без такса 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30 дни 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

 

 

Данни за заявителя на пенсия / законния представител / лице, посочено в чл. 26 от Закона за 

закрила на детето 

 

 

I. Заявител: 

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

ЕГН/ЛНЧ. 

          

постоянен/настоящ адрес   
гр./с ..................................  ул./обл .........................................................  № ..... пощ. код 

 

    

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Получавам * пенсия, изплащана от друга държава ................................................   

Не получавам 

                                                                             ( посочва се и държавата) 

 
 

II. Законен представител / лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на 

детето: 

 

 .......................................................................................  ЕГН/ЛНЧ:           

постоянен/настоящ адрес   
гр./с ..................................  ул./обл .........................................................  № ..... пощ. код 

 

    

 

на наследника/ците на …………………………………………….… починал/а на…………... г. 

 

1. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

2. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

3. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

4. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

5. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

6. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………...…………… 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Детето/децата получава/т* пенсия, изплащана от друга държава ............................................. ……………….. 

Детето/децата не получава/т 

                                                                                                                   (посочва се и държавата) 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неистина но :я наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ……………………. 

гр. /с./ ……………………       Подпис: ……………………………..

  
 

 

* Ненужното се зачертава 
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                                                            ДЕКЛАРАЦИЯ                                               Обр. УП-4 
 

за семейно положение и за годишния доход на член от семейството 

 
      Подписаният/ата/ ……………………………………………………….....……,  

       ЕГН ..................................................  

Постоянен/настоящ адрес: …………………………………………………………………………………..…....…..... 

Д Е К Л А Р И Р А М 

І. Семейно положение ……..………………………... 

  Съпруг/а/ …………………………………..............         занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................ 

  Деца* 

  1. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  2. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  3. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  4. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  5. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  6. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  7. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

  8. ……………………………………………………  занятие . . . . . . . . . . . . . . ЕГН ................................................. 

 

ІІ. Доходи на заявителя, получени за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или 

общинския съвет (за персонална пенсия) или датата на навършване на 70-годишна възраст/датата на заявлението 

(за социална пенсия за старост): ** 

1. Възнаграждения от труд/осигурителен доход         ………… лв. 

2. Пенсия/и и добавка/и, без добавката за чужда помощ                      ………… лв. 

3. Парично обезщетение за безработица                       ………… лв. 

4. Обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,    

отглеждане на малко дете и други, изплатени по реда на КСО                   ………… лв. 

5. Месечни помощи по чл. 8 от ЗСПД за отглеждане на дете до навършване на 1 година               ………… лв. 

6. Наеми                            ………… лв. 

7. Суми от аренда                           ………… лв. 

8. Присъдена издръжка              ....…….... лв. 

9. Стипендия                          ….……... лв. 

10. Доходи от друга държава (включително пенсия)                      ................ лв. 

11. Други доходи                           ………… лв. 

 

ІІІ. Доходи на съпруг/а, получени за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или 

общинския съвет (за персонална пенсия) или датата на навършване на 70-годишна възраст/датата на заявлението 

(за социална пенсия за старост): ** 

Постоянен/настоящ адрес: ……………..…………………………………………………………………….….…....... 

1. Възнаграждения от труд/осигурителен доход          ………… лв. 

2. Пенсия/и и добавка/и, без добавката за чужда помощ        ………… лв. 

3. Парично обезщетение за безработица        ………….. лв. 

4. Обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,  

отглеждане на малко дете и други, изплатени по реда на КСО                     ………… лв. 

5. Месечни помощи по чл. 8 от ЗСПД за отглеждане на дете до навършване на 1 година  …..…… лв. 

6. Наеми                                                     ………..… лв. 

7. Суми от аренда          ……………. лв. 

8. Присъдена издръжка                                                                                                      ….……….... лв. 

9. Стипендия                             ….……... лв. 

10. Доходи от друга държава (включително пенсия)                         ................ лв. 

11. Други доходи                                                          ................лв 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата …………....………         Подпис: ....................................

  

 

  *  Посочват се децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат 

други доходи и не са встъпили в брак (§2а, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).  

** За всеки вид доход от т. 1 до т. 11 задължително се отбелязва има или няма такъв. Ако има - на съответния ред се вписва получената сума 

и се прилага документ за нея. Ако няма доходи - се вписва “0”, “не” или “няма”. Помощите, изплащани от Дирекция „Социално 

подпомагане“ по реда на ЗСП и ЗСПД (с изключение на помощите по чл. 8 от ЗСПД) не се вписват в декларацията. 
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усл.2134 

175- 

 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП-2) 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/     

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 
/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 
Желая да ми бъде издадено удостоверение УП-2 /получено брутно трудово 

възнаграждение или доход/ за времето от …….…..…. до ……………. през което съм работил/а в 

Община Брезник на длъжност ………………………………………………..……..,  което да послужи за 

определяне размера на пенсията ми. 

 

 
Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Такса: без такса  

Срок за изпълнение: 2 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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Обр. УП-2 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 
(осигурител) 

 

БУЛСТАТ 0 0 0 3 8 6 5 5 9     

 

 

гр. /с./ Брезник п. к. 

2 3 6 0 

 

ул. Елена Георгиева № 16 

тел.: 07751/2434, факс: 07751/3845; е-mail: obshtina_breznik@abv.bg 

Изх. №  …………………… от ………………………… 20 …. г. 

 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

……………………………………………………………………… гр. /с./ ………………….. 
(осигурител) 

 

удостоверява, че ………………………………………………….…………………………… 
(трите имена по лична карта (паспорт) 

 

ЕГН/ЛНЧ 
 

 

         

 

роден (а) на …………………………… 19 …… год. в гр. /с./ ……………………………… 

 

е работил в предприятието и за посоченото време е получил вписаното на вътрешната страна 

брутно трудово възнаграждение, или доход, което да послужи за определяне размера на пенсията 

му (й). 
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№
 п

о
 р

ед
 

Наименование  

на 

длъжността 

 

Период, от който ще се изчислява размера на 

пенсията Брутно трудово 

възнаграждение 

или доход за 

определяне 

размера на  

пенсията 

/цифром и словом/ 

В с и ч к о: 

о
т
 д

ен
 

м
ес

ец
, 

г
о
д

и
н

а
 

д
о
 д

ен
 

м
ес

ец
, 

г
о
д

и
н

а
 

г
о
д

и
н

и
 

м
ес

ец
и

 

д
н

и
 

ч
а
со

в
е
 

1 2 3 4 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

1 2 3 4 
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За неверно вписани данни виновните длъжностни лица, подписали удостоверението, носят  

отговорност по чл. 349 и 350 от Кодекса за социално осигуряване. 

Настоящето удостоверение е издадено въз основа на изплащателните ведомости. 
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……………..       печат  РЪКОВОДИТЕЛ: ………….… 
 

 

У П Ъ Т В А Н Е: 

 

Удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) се издава въз основа на изплащателните ведомости, други 

разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд, съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж (НПОС). В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по 

изключение могат да издават удостоверения обр. УП-2 и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат 

достатъчно данни за осигурителния доход (чл. 40, ал. 5 НПОС). 

В графа 4-та се посочват получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност, върху които се 

изчисляват и внасят осигурителни вноски, за лицата, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО). За лицата, работили по трудови правоотношения за времето след 31.12.2002 г., а за лицата по чл. 4, ал. 1, 

т. 8 КСО за времето след 26.12.2003 г., сумата на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малка от минималния 

месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО. 

Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 – 4 и ал. 2 КСО, които нямат минимален осигурителен доход, подлежат на задължително 

осигуряване върху изплатеното възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. 

Когато няма данни за получаваното трудово възнаграждение (чл. 40, ал. 6 НПОС), в издаваните документи за 

пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31.12.2002 г. - 

минималният месечен осигурителен доход за работниците и служителите, както и за лицата, работещи по договори за 

управление и контрол на търговските дружества, когато имат сключени трудови договори. 

Осигурителният доход за лицата, работещи по трудови правоотношения, включва получените, начислените и 

неизплатени (за времето след 31.12.2006 г.) трудови възнаграждения или неначислените (за времето след 31.12.2009 г.) 

възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса 

на труда (КТ), но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната 

икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на 

възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски). 

Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск 

или законна стачка, съгласно чл. 70а, ал. 3 КСО и чл. 46, ал. 3 НПОС се взема предвид: 

1. За времето на ползван платен отпуск, заплащан от работодателя или от органа по назначаването – 

възнаграждение за този отпуск, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 46, ал. 3, т. 1 НПОС). 

 

2. За времето на временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично 

обезщетение от общественото осигуряване: а) преди 01.01.2000 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, 

съгласно действащите разпоредби; б) за периода 01.01.2000 г. - 31.12.2004 г. - обезщетението, върху което са внесени или 

дължими осигурителни вноски;                           в) от 01.01.2005 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение 

(чл. 46, ал. 3, т. 2 НПОС).                            От 01.01.2007 г. за първия ден от неработоспособността в УП-2 се включва 

среднодневното брутно възнаграждение за месеца по чл. 40, ал. 5 КСО, а от 01.07.2010 г. до 31.12.2012 г. за първите 3 

работни дни - 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца по § 22о, ал. 1 ПЗР на КСО.  

3. За времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка:    до 31.12.2010 г. – 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период (отм. т. 3 на чл. 46, ал. 3 НПОС); след 

31.12.2010 г. – не се взема предвид при определяне на осигурителния доход (чл. 46, ал. 2, т. 9 НПОС). 

4. За времето на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 и 5 КТ – възнаграждението, върху което са внесени или са дължими 

осигурителни вноски, а ако осигурителни вноски не се дължат – минималната работна заплата, установена за страната за 

съответния период (чл. 46, ал. 3, т. 4 НПОС). 

При определяне на осигурителния доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО начислените и неизплатени 

възнаграждения не се включват за периоди до 31.12.2006 г., а за периоди до 31.12.2009 г. – неначислените 

възнаграждения (чл. 70а, ал. 4 КСО). За периоди след 31.12.2009 г., за които лицата имат неначислени възнаграждения, 

върху които се дължат осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 2 КСО, се посочват сумите, върху които са внесени или 

дължими осигурителните вноски, но не по малко от минималния осигурителен доход/минималната работна заплата. В 

забележка се вписват периодите за съответната година, през които лицата имат неначислени възнаграждения и минималния 

месечен осигурителен доход за съответната икономическа дейност и професия. 
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Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време, което се зачита за 

осигурителен стаж по чл. 9, ал. 3 КСО, се взема предвид доходът, върху който са внесени или са дължими осигурителните 

вноски (чл. 46, ал. 4 НПОС). 

За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 КСО (и чл. 4а, ал. 1 КСО, когато няма данни в Регистъра на осигурените лица 

по чл. 5, ал. 4 КСО), които са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи 

и са получили обезщетение за това по съответните закони за периоди: до 31.12.1999 г. – полученото обезщетение по КТ (чл. 

225, ал. 1 КТ, върху което се дължат осигурителни вноски за всички осигурителни случаи за съответната категория труд, при 

която лицата са работили преди уволнението); 01.01.2000 г. - 31.12.2001 г. – когато не са работили при друг работодател - 

осигурителният доход се формира на база полученото брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на 

уволнението; когато са работили при друг работодател - от работодателя, извършил неправомерното уволнение, не се дължат 

осигурителни вноски и не се изготвя обр. УП-2; от  01.01.2002 г. – когато не са осигурявани - осигурителният доход се 

формира на база последното брутно възнаграждение; когато са осигурявани - доходът, върху който се дължат осигурителни 

вноски от работодателя, извършил признатото за незаконно уволнение, се формира на база разликата между последното 

брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако е по-малък. За времето след 01.01.2000 г. осигурителните 

вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии”, в зависимост от категорията на труда, при условията на които е 

работило лицето преди уволнението. От 01.01.2002 г. се дължат осигурителни вноски и за ДЗПО в професионален и 

универсален пенсионен фонд, а от    01.01.2012 г. и за Учителския пенсионен фонд. От 01.01.2003 г. – възнаграждението, 

върху което се внасят осигурителни вноски, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за 

съответната професия по икономическа дейност на осигурителя. 

В осигурителния доход се включват средствата за социални разходи, върху които са внесени или дължими 

осигурителни вноски. От 01.01.2003 г. се посочват на отделен ред (не се включват при определяне на минималния месечен 

осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя). 

В осигурителния доход за времето след 08.08.2000 г. се включва изплатеното обезщетение за времето, през което 

лицето е останало без работа (чл. 222, ал. 1 от КТ, чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 58, ал. 3 от Закона за 

висшето образование; до 31.12.2001 г. и чл. 134, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 

263 от Закона за МВР).  

За периоди преди 01.01.1997 г., когато са получавани допълнителни възнаграждения от трудовата дейност, 

изплащани тримесечно или годишно, в брутното трудово възнаграждение, или дохода, който се вписва в графа 4-та, се 

посочва само част от сумата им, съответстваща на периода, от който се определя пенсията. 

Доходът, върху който се дължат или са внесени осигурителни вноски, се посочва в графа 4-та както следва: 

а) за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето – в 

неденоминирани лева; 

б) за осигурителен стаж от 01.01.1997 г. до 30.06.1999 г. – в  неденоминирани лева; 

в) за осигурителен стаж от 01.07.1999 г. до 31.12.1999 г. - в деноминирани лева; 

г) за осигурителен стаж от 01.01.2000 г. до датата на пенсионирането – за всяка календарна година на отделен ред.  

В забележка (по периоди или обща, ако са включени едни и същи елементи) се посочват елементите на 

възнаграждението, които участват при формирането на съответния осигурителен доход, без да се прави рекапитулация на 

сумите по размери. 

За пенсиите за осигурителен стаж и възраст осигурителният доход се посочва до датата на пенсиониране; за 

пенсиите за инвалидност - до датата на пенсиониране (за периоди до 01.01.2011 г. – до датата на инвалидизиране), а за 

слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа - до датата на заявлението. 

В удостоверението следва изрично да се впише забележка на стр. 2 или 3 дали за посочените периоди са внесени 

или дължими осигурителни вноски и спазени ли са разпоредбите на чл. 6, ал. 2 КСО и чл. 46 НПОС. 

За времето след 31.12.2002 г., когато лицето е работило при няколко осигурителя, от които и при непълно работно 

време, удостоверенията обр. УП-2 се издават помесечно. 

В случаите, когато удостоверението за осигурителния доход обр. УП-2 е изготвено на отделни страници, на всяка 

следва да са посочени личните данни на лицето, за което се отнася (ЕГН, име), да е заверена с подписите на главен 

счетоводител и ръководител и да е подпечатана с печата на фирмата, организацията или институцията, която го издава. 

UP-2-2012                                               
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усл. 2133 

176- УП 3 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)  

 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/     

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 

/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 
Желая да ми бъде издадено удостоверение  за осигурителен стаж (УП 3) за времето от 

…….………....…. до ………………..……. през което съм работил/а в Община Брезник на длъжност 

…………………………………………….………………………………………………, което да ми послужи при пенсиониране. 

 
Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Такса: без такса  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


279/289 
обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева” № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

Усл. №2133 

Обр. УП-3 
 

ОБЩИНА 

БРЕЗНИК 
 

Наименование и адрес 

на осигурителя 

 

Брезник БУЛСТАТ 

0 0 0 3 8 6 5 5 9     

п.к. 2360 ул. Елена Георгиева № 16, тел. 07751/2434, факс 07751/3845, e-mail obshtina_breznik@abv.bg. 

Изх.

№ 

 дата 

                         20… г. 

гр.  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

Удостоверява се, че 

/трите имена по лична 

карта /паспорт/ 

 

EГН           

Роден/а/                   

19...... г. 

в 

гр./с./ 

 област 

е служител/ка/ при същото, както е означено 

Законоустановено работно време ................... Работил при непълно работно време .................... 

№ 

по 

ред 

Наименование на длъжностите, 

които е заемало лицето 

Осигурителен стаж, изчислен по реда на чл. 38 и      

чл. 39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж 

от ден,  месец 

година 

до ден, месец, 

година 

В с и ч к о: 
го-

ди-

ни 

ме- 

се-

ци 

дни 

ча-

со-

ве 

1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Извънреден  труд след 31.12.2004 г. 
от ден,  месец 

година 

до ден, месец, 

година ч а с о в е 
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Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в 

……………………………….., за да послужи при пенсиониране, съгласно чл. 40 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали 

удостоверението, както и ползващите го носят отговорност по Наказателния кодекс. 

 

Изготвил: ……………………..  Гл. счетоводител: …………………………….. Ръководител: ………………………... 

               /Печат/ 

 
У  П  Ъ  Т  В  А  Н  Е 

 

Удостоверението за осигурителния стаж (обр. УП-3) се издава въз основа на изплащател-ните 

ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд, съгласно чл. 40, 

ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). В случаите, когато тези документи липсват, 

осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за 

осигурителен стаж и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за 

осигурителния стаж (чл. 40, ал. 5 от НПОС). 

Осигурителят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 в случаите, когато осигурителният стаж 

на лицето не е равен на трудовия (служебен) стаж, както и когато има положен извънреден труд.  

1. В графа 2 се вписва длъжността, която лицето е заемало. В тази графа на отделен ред се посочва 

причината, поради която определен период не се зачита за осигурителен стаж по Кодекса за социално 

осигуряване (КСО).   

Когато осигурителният стаж е положен при условията на първа или втора категория труд, 

работодателят посочва съответната разпоредба от отм. Правилник за категоризиране на труда при 

пенсиониране за периода до 31.12.1999 г. или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране 

за периода след 01.01.2000 г., по която предлага да се зачете осигурителния стаж на лицето. Точното 

означаване на длъжността или извършваната работа е от значение за правилното определяне категорията 

на труда при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.  

2. В графа 3 се вписва датата (ден, месец и година), на която лицето е постъпило на работа. 

3. В графа 4 се вписва датата, (ден, месец и година), на която лицето е напуснало работа. 

4. В графа 5 се вписва продължителността на осигурителния стаж за времето, посочено в графи 3 и 

4, изчислен по начина, посочен в чл. 9 от КСО, чл. 38 и чл. 39 от НПОС. 

Осигурителният стаж за периода до 31.12.2004 г. се изчислява в дни, месеци и години, а за периода 

след тази дата - в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за 

инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 38, ал. 1 

от НПОС). 

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, се зачита 

времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за 

временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатения отпуск до 30 работни 

дни през една календарна година.  

За времето до 01.01.2003 г. осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО се зачита и 

изчислява, както следва: 

1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко 

половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-

малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време (чл. 38, 

ал. 2, т. 1 от НПОС); 

2. Осигурителният стаж на лицата, които са отработили по-малко от посоченото в т. 1 работно време и 

са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната 

продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на 

законоустановената за тях дневна продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и 

осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като 

осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено 

сумираното отчитане на работното време (чл. 38, ал. 2, т. 2 от НПОС); 

3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално 

установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като 
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изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната (чл. 38, ал. 2, т. 3 

от НПОС); 

4. За един месец осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на 

търговски дружества се зачита месецът, през който са получили възнаграждение не по-малко от 

минималната работна заплата за страната; ако през месеца е получено възнаграждение по-малко от 

минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се определя, като полученото 

възнаграждение се раздели на среднодневната минимална работна заплата (чл. 38, ал. 2, т. 4 от НПОС). 

За времето след 31.12.2002 г. осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, т. 6 и 7 и ал. 2 от 

КСО, а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО за времето след 27.12.2003 г., се зачита и изчислява, както 

следва: 

1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4,  6 и ал. 2 

от КСО са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са 

внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, а за работниците и 

служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по 

икономическа дейност (чл. 38, ал. 3, т. 1 от НПОС).  

2. Осигурителният стаж на лицата по т. 1, които са работили при непълно работно време и са били 

осигурени върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите – върху не по-малко от 

минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност 

на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с 

нормативен акт продължителност на работното време; при тези условия се изчислява и осигурителният 

стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може 

да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време 

с изключение на случаите по ал. 15 на чл. 38 от НПОС, т. е. време, през което лицата са полагали 

извънреден труд (чл. 38, ал. 3,   т. 2 от НПОС). 

3. За осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски 

дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, 

се зачита времето, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, върху възнаграждението им, 

но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа 

дейност за периода на работа по договорите (чл. 38, ал. 3, т. 3 от НПОС). 

За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговските дружества, разпоредбата на чл. 

38, ал. 3, т. 1 и 2 от НПОС се прилага, когато тези лица имат сключени трудови договори. 

4. За осигурителен стаж на лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни 

длъжности с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от КСО, както и на служителите с духовно 

звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за 

вероизповеданията се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху 

възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия 

по икономическа дейност за периода, през който е извършена трудова дейност (чл. 38, ал. 3, т. 4 от НПОС). 

4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна 

неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените 

отпуски по Кодекса на труда (КТ) или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно 

време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на 

работното време (чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС). 

5. За осигурителен стаж се зачита и времето на отпуските за бременност, раждане и осиновяване, както 

и за отглеждане на дете в размерите, определени в КТ - изцяло, независимо от продължителността на 

работното време (чл. 38, ал. 3, т. 6 от НПОС). 

6. За осигурителен стаж се зачита времето след 31.12.2004г., за което на лицата е изплатено 

гарантирано вземане от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 38, ал. 3, т. 7 от 

НПОС).  

7. От 01.01.2005г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден 

труд (чл. 38, ал. 15 от НПОС). В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените 

часове през месеца, включително и извънредния труд след превръщане на нощните часове през нощните 

смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж 

може да бъде повече от календарното време. 
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Когато за осигурителен стаж е зачетено времето, през което лицето е полагало извънреден труд в 

удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време 

и часовете извънреден труд (чл. 38, ал. 16 от НПОС). 

При определяне на осигурителния стаж за законоустановеното работно време, както и на часовете 

извънреден труд, превръщането на нощните часове през нощните смени в дневни се извършва от 

осигурителя по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в 

сила от 01.07.2007 г. (до тази дата - чл. 7, ал. 2 от Наредбата за допълнителните и други трудови 

възнаграждения).  

Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителят посочва в удостоверение обр. 

УП-3 законоустановеното за него работно време и непълното работно време, при което е работило лицето. 

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, 

както и на работещите надомно за осигурителен стаж преди 01.01.2003 г. се зачита: 

1. годината, през която са реализирали доход в размер не по-малък от 12 минимални месечни работни 

заплати за страната, ако за всеки месец поотделно са получили възнаграждение не по-малко от половината 

от минималната месечна работна заплата за страната (чл. 39, ал. 1, т. 1 от НПОС); 

2. месеците в годината, през която е получено по-малко от посоченото в т. 1 трудово въз-награждение, 

се зачитат като сумата, получена за годината се раздели на съответната минимална месечна работна 

заплата (чл. 39, ал. 1, т. 2 от НПОС). 

3. дните за месеца, през който е получена по-малко от половината от минималната месечна работна 

заплата за страната, се зачитат, като получената сума се раздели на съответното мини-мално дневно 

възнаграждение (чл. 39, ал. 1, т. 3 от НПОС). 

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и 

на работещите надомно за осигурителен стаж след 31.12.2002 г. се зачита времето, за което са внесени или 

дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния 

осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност (чл. 39, ал. 2 НПОС). 

Когато при изчисляването на осигурителния стаж, положен до 01.01.2005 г. се получи остатък по-

голям от половината от дневното работно време, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Ако 

полученият остатък в часове е равен или по-малък от половината от дневното работно време, същият не се 

взема предвид. Когато при изчисляване на осигурителния стаж, положен след 31.12.2004 г. се получи 

остатък, същият се зачита в часове. 

При изчисляване на осигурителния стаж на лицата, които са работили при определено с КТ или с друг 

нормативен акт работно време, един пълен месец осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за 

осигурителен стаж всички работни дни (чл. 38, ал. 9 от НПОС). 

Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните 

дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият 

брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, 

се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при  6-дневна работна седмица. Към изчисления по 

този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през 

годината (чл. 38, ал. 10 от НПОС). 

Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж 

се зачита не повече от един месец (чл. 38, ал. 11 от НПОС). 

Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж 12 месеца (чл. 38, 

ал. 12 от НПОС). 

Среднодневната минимална работна заплата за страната, се определя, като минималната работна 

заплата, установена за страната, се раздели на броя на работните дни за съответния месец (чл. 38, ал. 13 от 

НПОС). 
Осигурителният стаж за времето до 31.12.2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по 

трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, 
се определя, като за един месец осигурителен стаж се зачита календарният месец, през който са 

изработени най-малко 75 часа, а във висшите училища - 50 часа, и са внесени или дължими 
осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната 

професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато са изработени по-малко от 
75, съответно 50, часа, общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2, и 

осигурителният стаж се зачита в дни, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху не 
по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа 

дейност на осигурителя, съобразно зачетеното за осигурителен стаж време. За времето след 
01.01.2009 г. осигурителният стаж се зачита по чл. 9 от КСО съобразно сключения договор.       
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усл.№ 3 

………… 

                                                                                                                               177- 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД 

(УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ 

 

 

От......................................................................................................,ЕГН ............................. 
/име: собствено, бащино, фамилно/     

 

адрес гр./с………………………………………………………………………………………………, община …………………………………. 
/посочва се адрес за кореспонденция/ 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: …………………………………………………………………………………..

 

Желая да ми бъде издадено удостоверение  за уточняване на разликите  между 

издаденото ми удостоверение за осигурителен доход (уп2) и данните от информационната 

система на НОИ за времето от …….…..…. до ……………. през което съм работил/а в Община Брезник 

на длъжност …………………………………………………………………………………………………………….………………………..……... 

 

 

Прилагам следните документи:   ...................................................................................... ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Такса: без такса  

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими 

при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път

mailto:obshtina_breznik@abv.bg
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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД 

ИЛИ ДРУГ ОРГАН  

/Граждански процесуален кодекс-чл.621, КМЧП-чл.117, 118 и 119/ 

 

 

От ..............................................................................................., ЕГН .......................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

л.к.№ ………………….…………………, изд. на ………………….…………………, от ……………………….………………… 

 

постоянен адрес гр./с…………………………………………………………, община …………………………………………… 

 

Упълномощено лице …………………………………………………………………….…………, ЕГН ........................... 

 

Предоставяме препис от съдебно удостоверение /съответен акт/ …………………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

от …………………………………………………………..………… 

/държава / 

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Влязло в законна сила от съответния съд /ако е съдебно решение/ или съответния акт, 

заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с превод 

/легализация/ на български език 

 Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМПЧ с нотариална заверка на подписа 

 Изрично пълномощно /за трето лице/ 

 Документ за платена такса 

 

 
Други приложени документи:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Такса: 20.00 лв.  

Срок за изпълнение: 7 дни 

 

 

Община Брезник 

Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 

вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 

С уважение:  …………..…………………….  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено само на гише в общинската администрация 
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171- 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  

 

 
От ................................................................................................, ЕГН ....................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 
  
Лицето е починало на  ……….……..…….… /дата/ в гр./с/……………………………………..………….., област 

……………………………………………. …………….., община ………………………………………………………………………. 
 
За  трето лице ……………………………………………………………………………………………, ЕГН ....................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Лицето е родено  на  …………..…………….…..… /дата/ в гр./с/…………………………………..……..………., област 
……………………………………………. …………….., община ………………………………………………………………………. 

 

За  трето лице ……………………………………………………………………………………………., ЕГН ...................... 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

Лицето е сключило граждански брак   на  ………………………… /дата/ в гр./с/……………………………………..…, 

област ……………………………………………. община …………………………..,  
 
За  трето лице …………………………………………………………………………………………,  ЕГН ....................... 

/име: собствено, бащино, фамилно/ 
 
Желая да получа извлечение от акт за гражданско състояние: 
 

 препис извлечение от акт за смърт 
 дубликат от акт за раждане 
 дубликат от акт за граждански брак  

 

ПРИЛАГАМ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Нотариално заверено пълномощно /за трето лице/ 
2. Документ за платена такса 
 
Такса: 6.00 лв.  
Срок за изпълнение: 2 дни 
 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ........................................................ 
…………………………………………………………….., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 
 като вътрешна куриерска пратка 
 като международна препоръчана пощенска пратка 
 лично /на гишето за административно обслужване/ 
 по електронен път на e - mail ……………………………………………………………………………… 

Община Брезник 
Банкова сметка : BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр.Брезник 
вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги 

 
С уважение:  1……………………………….  
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението може да бъде представено на гише, по пощата или по електронен път 
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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ИСКАНЕ 

 

ЗА СЛУЖЕБНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ 

 
/НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 16.08.2012Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО/ 

 

 

От 

............................................................................................................................................. 
/наименование на институция,дирекция, служба/ 

Във връзка с: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
/основание/ 

Господин кмет, 

 

Моля да бъде издадено Удостоверение за правно ограничение 

 

за лицето:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

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

община ……………………………………………………. 

 

 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 1 ден 

 

 

 

Заявяваме желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  
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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

Вх.№ ......................... 

…………………………..20….. г.  

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 

ИСКАНЕ 

 
ЗА СЛУЖЕБНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 
/НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 16.08.2012г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО/ 

 

 

 

От 

............................................................................................................................................. 
/наименование на институция, дирекция, служба/ 

Във връзка с: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
/основание/ 

Господин кмет, 

 

Моля да бъде издадено Удостоверение за вписване в регистъра на населението 

 

за лицето:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/име: собствено, бащино, фамилно/ 

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

община ……………………………………………………. 

 

 

 

Такса: без такса 

Срок за изпълнение: 3 дни 

 

 

 

Заявяваме желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................... 

........................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, 

платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

 като вътрешна куриерска пратка 

 като международна препоръчана пощенска пратка 

 лично /на гишето за административно обслужване/ 

 по електронен път на e - mail ………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

С уважение:  1……………………………….  
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Приложение №2 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ЗАПОВЕД  

 

№ 717 

Брезник,              15.08. 2017 г. 

 

На основание чл. 44 ал.2  от ЗМСМА , чл. 21 ал.1  от Наредбата за  административното 

обслужване , и във връзка с осигеряването на качествени услуги , и въвеждането  на комплексно 

административно  обслужване  

 

 

НА РЕЖДАМ :  

 

1.Утвърждавам Харта на клиента и стандарти на услугите считано от 20.08.2017г. ,  с 

което  отменям досегашната такава / №2/ ,утвърдена със заповед №1096 от 10.12.2014год. 

2.Спазването на  утвърдените принципи , норми и изисквания е задължително за всички 

служители в т.ч. и за кметовете и кметските наместници. 

3.Нарушенията да се  документират и  отчетат при  периодичното и годишното  

оценяване работата  на  служителите. 

4.Хартата да се  изработи във вид на брошурара и предостави  за  ползване  от  

гражданите  в Центъра за информация и услуги на  гражданите.Същата  да се  публикува на 

интернет страницата на общината и окачи на видно  място в ЦИУГ. 

5. Възлагам  изпълнението на заповедтта  на Директорите на дирекции , кметове и 

кметски наместници, а  контрола  -на Секретаря на  общината. 

Настоящата заповед да  се доведе  до  заинтересованите лица  за  сведение   и  

изпълнение. 

ВАСИЛ УЗУНОВ            ………… 

Кмет на Община Брезник 

ИБ\Р 

 

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 
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Приложение №3 

                      
 

 

 

ВЪТРЕШНА ПОЩА                                                  Дирекция…………………………………… 

                                                                                         КАУ:   Усл. № ………………………………. 

№            \................201….г.                                           По Заявление Вх.№………………………… 

ДО ДИРЕКЦИЯ:………………………                     
 

 

 

СЛУЖЕБНО ИСКАНЕ 
за предоставяне на информация 

относно реализирането на комплексна услуга 
 

във връзка с посочената услуга ,моля да  ни се предостави следната 

информация: 

 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Предоставяме ви следната известна  изходна информация: 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Изготвил искането:.................................................. 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Дирекция…………………………………….., след проверка на базите с данни  и архива 

удостоверяваме , че: 

 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Изготвил становището:…………………………………………  -   …………… 

\ име  , фамилия  и подпис на служителя   , печат на дирекцията \ 

дата:………………..201…г. 

 

 


