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Приложение към решение №704/30.04.2015 г. 

Чл. 
 в НТЦУ 

услуга 
БИЛО СТАВА 

нов шифър стар шифър наименование 

Чл.32 ОБА7-3 03-Р-02 Издаване на разрешение за специално 
ползване чрез експлоатация  на 
рекламно съоръжение в обхвата на пътя 
и обслужващите зони 

Такса за разрешението -
15.00лв. + такса  за: 
1.  до 2 кв.м вкл.  
2.  от 2 до 4 кв.м вкл.  
3. от 5 до 6 кв.м вкл.  
4. от 7 до 8 кв.м вкл.  
5. от 9 до 12 кв. м вкл.  
6. от 13 до 20 кв. м вкл. 
7. над 20 кв.м 

Такса за разрешението -
25.00лв. + такса  за: 
1.  до 2 кв.м вкл.  
2. от 2 до 4 кв.м вкл.  
3. от 5 до 6 кв.м вкл.  
4. от 7 до 8 кв.м вкл.  
5. от 9 до 12 кв. м вкл.  
6. от 13 до 20 кв. м вкл. 
7. над 20 кв.м 

Чл.33 ОБА7-2 03-Р-03 Издаване на разрешение за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на 
рекламно съоръжение 

20.00лв. 30.00лв. 

 Чл.33А-нов ОБА3-13 нова Издаване на разрешение за разкопаване 
на улични и тротоарни настилки и 
вътрешно квартални  пространства / за 
строежи с влязло в сила разрешение за 
строеж/ 

 Такса за разрешението -
20.00лв. + депозит за  
- улични платна/асфалтова 
настилка/-50.00лв./кв.м. 
- тротоарни платна 
/базалтови плочи/-
45.00лв./кв.м. 
- тревни площи/-
2.00лв./кв.м. 

Чл.34 ОБА3-4 04-УТ-01 Издаване на разрешение за изработване 
на подробни устройствени планове 

60 лв. 100 лв. 

Чл.34А-нов ОБА3-6 04-УТ-01 Допускане изработването на проекти за 
изменение на ПУП 

60 лв. 70 лв. 

Чл.35 заличена 04-УТ-02 
/остава/ 

Приемане и одобряване на подробен 
устройствен план 

1. ПУП на ПИ  в жилищни 
зони с индивидуални УПИ 
– 30 лв.                             
2. процедиране на РУП -
30 лв.                                                                                
3. процедиране на ПУП на 
ПИ  в жилищни 
комплекси и над 1 

1. ПУП на ПИ  в жилищни 
зони с индивидуални УПИ 
– 40 лв.                             
2. процедиране на РУП   -  
40 лв.                                                                             
3. процедиране на ПУП на 
ПИ  в жилищни комплекси 
и над 1 квартал – 140 лв. 
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квартал -130 лв. 
4. процедиране на 
изменение на ПУП на ПИ  
в производствени зони-40 
лв.     
5. процедиране на 
изменение на ПУП на ПИ 
извън регулация и за 
включване и на линейни 
обекти на техническата 
инфраструктура-140 лв. 

4. процедиране на 
изменение на ПУП на ПИ  в 
производствени зони – 60 
лв.    
5. процедиране на 
изменение на ПУП на ПИ 
извън регулация и за 
включване и на линейни 
обекти на техническата 
инфраструктура-150 лв. 

Чл.36 ОБА3-30 06-КАД-02 Издаване на скици на недвижими имоти 1. издаване на скица на 
ПИ -12 лв. 

2. издаване на 
широкоплощна скица- 
12 лв./дм. 

3. Изчертаване на 
проводи на 
техническата 
инфраструктура върху 
скици или копия от 
планове- 0.15лв/м от 
действ.дълж.на 
съотв.провод 

17 лв. за всеки кв. дм. 

Чл.37 ОБА6-1 06-КАД-01 Презаверяване на скица, от издавенето 
на която са изтекли 6 месеца 

5 лв. 7 лв. 

Чл.38 ОБА3-7  04-УТ-06 Издаване скица-виза за проучване и 
проектиране 

20 лв. с ПУП-ПЗ 
60 лв. без ПУП-ПЗ 

25 лв. с ПУП-ПЗ 
65 лв. без ПУП-ПЗ 

Чл.39 ОБА3-34 04-УТ-07 Издаване на удостоверение и скица 
относно имоти, подлежащи на 
възстановяване, находящи се в 
границите на урбанизираните територии 

20 лв. 55 лв. 

Чл.40 ОБА3-27 04-УТ-08 Издаване на удостоверение за 
търпимост на строеж 

1/ Издаване на 
удостоверение за 
съгласие за намаляване 
на нормативно 
установените разстояния 

2/ Издаване на 
удостоверение за 
търпимост по §16 от ЗУТ 
- 200.00 лв.- за жилищни и 
производствени сгради-  
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до имотните граници – 
20.00лв. 
2/ Издаване на 
удостоверение за 
търпимост по §16 от ЗУТ 
1.за жилищни и 
производствени сгради- 
200.00лв. 
2.за стопански сгради -
50.00лв. 

-  50.00 лв. за стопански 
сгради  

Чл.41 ОБА3-21 04-УТ-09 Издаване на констативни протоколи и 
удостоверения за степен на завършеност 
на строежи 

20.00 лв. 25.00лв. 

Чл.41А ОБА3-18 04-УТ-09а Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на 
строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа 

50.00 лв. 50.00 лв. 

Чл.42 ОБА3-20 04-УТ-10 Регистриране и въвеждане на строежи в 
експлоатация, издаване на 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация за видовете строежи от IV 
и V категория 

60.00 лв. 80.00лв 

Чл.42А   Издаване на удостоверение за заварени 
строежи, които са законно изградени и 
не подлежат на въвеждане в 
експлоатация 

60.00 лв.  

Чл.43  
отменя се 

Заличена 
/извършва се 
към услуга 
ОБА3-9/ 

04-УТ-11 Разглеждане и одобряване на идейни 
инвестиционни проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

0.30 лв./кв.м РЗП  

Чл.44 ОБА3-9 04-УТ-12 Разглеждане и одобрявяне на 
инвестиционни проекти, по които се 
издава разрешение за строеж 

1. с доклад за оценка - 
0.50 лв/кв.м. 
2. чрез ОбЕС-0.75 
лв./кв.м. 

1. с доклад за оценка - 0.75 
лв/кв.м. 
2. чрез ОбЕС-0.75 лв./кв.м. 

Чл.45 ОБА3-17 04-УТ-13 Допускане на изменения в одобрен 
инвестиционен проект 

0.50 лв./кв.м. 1.С доклад за оценка-0.75 
лв./кв.м. 
2. чрез ОбеС -0.75 лв./кв.м. 
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Чл.46 
отменя се 

Заличена  04-УТ-17 Съгласуване на инвестиционни проекти 
за благоустрояване и обекти на 
техническата инфраструктура   

15.00 лв. /км или дка  

Чл.47 
отменя се 

Заличена  04-УТ-18 Съгласуване и одобряване на 
инвестиционни проекти 

0.50 лв./кв.м РЗП  

Чл.49 ОБА3-22 04-УТ-23а Издаване на заповед за учредяване 
право на преминаване през чужди 
позмлени имоти 

 Без такса  100.00лв. 

Чл.50 ОБА3-12 04-УТ-21 Издаване на разрешение за строеж 1.за жилищни сгради  - 
30.00лв. 
2. второстепенни и 
временни сгради – 
20.00лв. 
3. за преустройство, 
реконструкция на сгради 
 – 20.00лв.   
4. за обекти от 
техническата 
инфраструктура – 
60.00лв. 
5. за производствени 
сгради  и обслужващи – 
60.00лв. 
6.за огради- 20.00лв. 
                                                                               

1.за жилищни сгради  - 
50.00лв. 
2. второстепенни и 
временни сгради – 30.00лв. 
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 – 100.00лв. 
5. за производствени 
сгради  и обслужващи – 
100.00лв. 
6.за огради- 30.00лв. 
                                                                               

Чл.50А ОБА3-10 04-УТ-18а Съгласуване на инвестиционен проект – 
заснемане за узаконяване и издаване на 
акт за узаконяване на строеж 

1.за жилищни сгради  - 
90.00лв.+ 1.50 лв. /кв.м.  
2. второстепенни и 
временни сгради – 
60.00лв.+ 1.50 лв. / кв.м. 
3. за преустройство, 
реконструкция на сгради: 
 –60.00лв. за жил. сгради 
+ 1.50лв/кв.м.;   
 - за промишлени сгради 
и обслужващи- 100.00 
лв.+1.50лв./кв.м. 

1.за жилищни сгради  - 
150.00лв.+ 2.25 лв. /кв.м.  
2. второстепенни и 
временни сгради – 
90.00лв.+ 2.25 лв. / кв.м. 
3. за преустройство, 
реконструкция на сгради: 
 –150.00лв. за жил. сгради 
+ 2.25 лв/кв.м.;   
 - за промишлени сгради и 
обслужващи- 300.00 
лв.+2.25лв./кв.м. 
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4. за обекти от 
техническата 
инфраструктура – 
150.00лв.+1.50 лв./кв.м. 
5. за производствени и 
обслужващи сгради  –
180.00лв.+ 1.50лв. /кв.м. 
6.за огради- 60.00лв.+ 
1.50лв./ кв.м. 

4. за обекти от 
техническата 
инфраструктура – 
300.00лв.+2.25 лв./кв.м. 
5. за производствени и 
обслужващи сгради  –
300.00лв.+ 2.25лв. /кв.м. 
6.за огради- 90.00лв.+ 
2.25лв./ кв.м. 

Чл.51 ОБА3-23 04-УТ-23 Издаване на заповед за учредяване на 
право на прокарване на отклонения от 
общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през 
чужди имоти 

20.00лв. 100.00лв. 

Чл.51А-нов ОБА3-24 нова Издаване заповед за осигуряване достъп 
в недвижими имоти 

 40.00лв. 

Чл.52 ОБА3-2 04-УТ-24 Издаване на разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти 

До 10.00кв.м.-30лв. на 10 
кв.м. по 1.00 лв.на кв.м. 

до 10.00 кв.м. – 40 лв.  
над 10 кв.м  по 1.00 
лв./кв.м 

Чл.53 ОБА3-11 04-УТ-27 Одобрение на проект-заснемане на 
извършен разрешен строеж, когато 
одобрените инвестиционни проекти са 
изгубени 

0.60 лв./кв.м.РЗП  0.85 лв./кв.м РЗП 

Чл.54 
отменя се 

 04-УТ-28 Издаване на удостоверения за 
доброволна делба  

10.00лв.  

Чл.55 ОБА3-1 04-УТ-31 Удостоверение за идентичност на 
поземлен имот 

15.00лв. 20.00лв. 

Чл.56 ОБА6-3 06-КАД-03 Издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по териториалното и 
селищното устройство 

15.00лв. 25.00лв. 

Чл.57 ОБА3-19 04-УТ-32 Приемане и удостоверяване 
предаването на екзекутивна 
документация 

0.20 лв./кв.м. РЗП 1. - 0.20лв/кв.м. РЗП 
2. - 0.20 лв./ мл. 
 

Чл.58 ОБА3-14 04-УТ-34 Издаване на разрешение за строеж без 
одобряване на инвестиционни проекти 

20.00лв. 28.00лв. 

Чл.58А-нов ОБА3-16 нова Презаверка на разрешение за строеж, 
което е изгубило действието си поради 

 1.за жилищни сгради  - 
25.00лв. 
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изтичане на срока  2. второстепенни и 
временни сгради – 15.00лв. 
3. за преустройство, 
реконструкция на сгради 
 – 25.00лв. за жил. сгради  
-  за промишлени сгради и 
обслужващи- 50.00 лв. 
4. за обекти от 
техническата 
инфраструктура – 50.00лв. 
5. за производствени 
сгради  и обслужващи – 
50.00лв. 
6.за огради- 15.00лв. 

Чл.59 ОБА3-25 04-УТ-35 Освидетелстване на сгради и издаване 
на заповед за премахване/ поправяне 
или заздравяване/ на строежи, негодни 
за ползване или застрашени от 
самосрутване 

Без такса Без такса – чл.108 от ЗМДТ 

Чл.60  ОБА3-3 04-УТ-38 Издаване на разрешение за строеж в 
поземлени имоти в горски територии 
без промяна на предназначението 

30.00лв. 40.00лв. 

Чл.61 
отменя се 

Заличена 04-УТ-39 Издаване на удостоверение за 
възникнало сервитутно право 

10.00лв.  

Чл.62 ОБА3-28 04-УТ-40 Включване на земеделски земи в 
границите на урбанизираните територии 

Без такса  40.00 лв. 

Чл.63 ОБА3-33 05-КС-03 Заверка на копие от документ от 
технически архив 

1. Документи -3.00лв. 
2. планове- 6.00лв. 

8.00 лв. на страница 

Чл.63А-нов ОБА3-39 нова Одобряване на инвестиционен проект за 
съдебна делба с ЕСУТ 

 Чрез ОбЕС- 0.75 лв./км. 

Чл.67 ОБА11-12 12-ТТТ-20 Издаване на разрешение за специално 
ползване на пътя чрез експлоатация на 
търговски крайпътен обект и пътни 
връзки към него 

Такса: 15 лв. 
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.  -

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.                                             
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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.                                                

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.                                     

Чл.68 ОБА11-11 12-ТТТ-21 Издаване на разрешение за специално 
ползване на пътя чрез изграждане на 
търговски крайпътен обект и пътни 
връзки към него 

Такса: 15 лв. 
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 

Такса: 122 лв. +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 
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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. 

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. 

Чл.69 ОБА7-1 
 

03-Р-01 Издаване на разрешение за поставяне 
на рекламно-информационни елементи 

15.00лв. 25.00лв. 

Чл.70 ОБА12-4 13-ТР-14 Издаване на разрешение за специално 
ползване на пътя чрез временно 
ползване на части от пътното платно и 
на земи в обхвата на пътя 

Такса: 15 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.  –   50.00 
лв./ден 
3. ограничаване на 
движението и 
отклоняване по временни 
маршрути, удължаващи 
пътя над 5 км.  – 25.00 
лв./ден 

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.  –   50.00 
лв./ден 
3. ограничаване на 
движението и отклоняване 
по временни маршрути, 
удължаващи пътя над 5 км.  
– 25.00 лв./ден 

Чл.71 ОБА12-3 13-ТР-15 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 
 

Такса: 20 лв. +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 

Такса: 62 лв. +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 
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лв./бр.                                                                                                     
б)  над 5 кв.м – 170.00 
лв./бр.     
    3. пресичане на пътя с 
прокопаване  - 200 лв.                                                                     
4. пресичане на пътя с 
хоризонтален сондаж – 
50 лв.                                                       
5. пресичане на пътя от 
надземни проводи и 
съоръжения    - 20 лв.                                    
6. реконструкция на 
надземни или подземни 
проводи и съоръжения в 
обхвата на пътя   - 15 лв.                                                                                                                                                                                              

лв./бр.                                                                                                     
б)  над 5 кв.м  – 170.00 
лв./бр.                                                                                                    

Чл.72 ОБА3-35 04-УТ-07а Издаване на разрешение за ползване 
чрез експлоатация при извършване на 
специално ползване на пътища 

60.00лв. 80.00лв 

Чл.72А - нов ОБА3-41 нова Прокарване на временен път до 
урегулирани поземлени имоти, които 
имат лице по проектирани нови улици 

 50.00лв. 

Чл.73 ОБА3-8 04-УТ-10а Съгласуване на идейни инвестиционнни 
проекти 

0.15лв. /кв.м. 0.25 лв./кв.м. 
 

Чл.74 ОБА3-15 04-УТ-40а Разрешаване изработването на 
комплексен проект за инвестиционна 
инициатива 

60.00 100.00лв. 

Чл.75 
отменя се 

Заличена 04-УТ-40б Разрешаване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 

60.00лв.  

Чл.76 ОБА3-29 04-УТ-40в Вписване в регистъра на технически 
паспорт на строеж 

10.00лв. 20.00лв. 

Чл.76А - нов ОБА5-1 нова Проверка за спазване определяне на 
застрояване, заснемане и нанасяне на 
мрежи и съоръжения на техническата 
инфрастуктура 

 50.00лв. 

Чл.77 ОБА5-2 06-КАД-09 Проверка за установяване на 
съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа  и за това, че 

20.00лв. 30.00лв. 
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подробният устройствен план е 
приложен по отношение на 
застрояването 

Чл.79  
отменя се 

заличена 06-КАД-11 Съгласуване на скици с подземен 
кадастър 

20.00лв.  

Чл.80 ОБА3-40 06-КАД-14 Издаване на удостоверение  за нанасяне 
на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план  по чл.54А от ЗКИР, във 
връзка с чл.175 от ЗУТ 

10.00лв. 
 

 20.00лв. 

Чл.80А - нов ОБА3-31 06-КАД-13 Попълване / поправка/ на кадастрален 
план  

-нов имот -без такса 
 -нова сграда -по 1 
лв./точка 

- нов имот 50.00лв. 
- нова сграда по 2 лв./точка 

Чл.81 ОБА3-26 06-КАД-14 Издаване на удостоверения, че  
обособените дялове или части отговарят 
на одобрени за това инвестиционни 
проекти за извършване на доброволна 
делба 

10.00лв. 20.00лв. 

Чл.82  06-КАД-12 Не се заплащат такси за технически 
услуги при: 
1. допълване (поправка) на одобрен 
кадастрален план; 
2. писмо до съда за издаване на 
изпълнителен лист за вземания по 
влязла в сила оценка; 
3. писмо до нотариуса за издаване на 
нотариален акт за придаваеми места;  
4. даване на устни справки за 
кадастралното, регулационното и 
градоустройственото положение на 
недвижимите имоти; 
5. даване на предварителна информация 
по въпроси на техническото обслужване. 
6. издаване на заповед по § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ. 
7. отразяване на промени в разписния 
лист към кадастрален план /06-КАД-12/ 
8. заверка на протокол при определяне 

отразяване на промени в 
разписния лист към 
кадастрален план  

без такса 



11 
 

на строителна линия и ниво на строеж и 
откриване на строителна площадка 
/шифър 04-УТ-22/                       

Чл.82 А-нов  ОБА3-5  Изготвяне на справки на заинтересувани 
лица относно изменения на 
устройствени планове и схеми   

 без такса 

Чл.82 Б-нов  
 

ОБА6-4  Справки (устни и писмени) от 
кадастралната карта и кадастралните 
регистри 

 без такса 

Чл.83  
отменя се 

заличена 10-ЗС-02 Съгласуване на проекти по озеленяване, 
инфраструктурни обекти и др.  

без такса  

Чл.84 ал.1 
отменя се 

заличена 11-ЗП-03 1) Промяна на предназначението на 
земеделските земи и включване в 
строителните граници на населените 
места   

без такса  

Чл.85 
отменя се 

заличена 11-ЗП-04 Учредяване право на ползване и 
сервитути върху площи от общинския 
горски фонд  

без такса  

Чл.86 
отменя се 

заличена 11-ЗП-05 Приемане и обработване на преписки на 
физически и юридически лица за 
изключване на гори и земи от горския 
фонд и включването им в урбанизирани 
територии  

60.00лв.  

Чл.87 ОБА1-20 01-ГР-01 Издаване на удостоверение за 
раждане – оригинал   

без такса без такса 

Чл.88 ОБА1-23 01-ГР-02 Издаване на удостоверение за раждане 
– дубликат 

5.00лв. 6.00 лв. 

Чл. 89 ОБА1-24 01-ГР-03 Издаване на удостоверение за сключен 
граждански брак –оригинал 

15.00лв 
 

20.00лв. 
 

Чл. 89 А нов 
 

 01-ГР-03 Провеждане на изнесен сватбен ритуал 50.00лв. 60.00лв. 

Чл.90 ОБА1-25 01-ГР-04 Издаване на удостоверение за сключен 
граждански брак – дубликат 

5.00лв. 5.00лв. 

Чл.91 ОБА1-26 01-ГР-05  Издаване на препис-извлечение от акт 
за смърт – за първи път 

Без такса Без такса 

Чл.92 ОБА1-27 01-ГР-06  Издаване на препис-извлечение от акт 
за смърт за втори и следващ път 

5.00лв. 6.00лв 
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Чл.93 ОБА1-28 01-ГР-30  Издаване на удостоверение за липса на 
съставен акт за гражданско състояние 
(акт за раждане, акт за смърт) 

3.00лв. 5.00лв. 

Чл.94 ОБА1-2 01-ГР-08  Издаване на удостоверение за 
наследници 

до четири листа - 5.00лв 
над четири листа -10.00лв 

до четири листа - 5.00лв 
над четири листа - 10.00лв 

Чл.95 ОБА1-3 01-ГР-09  Издаване на удостоверение за семейно 
положение 

3.00лв 3.00лв. 

Чл.95А-нов ОБА1-4  Издаване на удостоверение за семейно 
положение, съпруг/а и деца 

 3.00лв. 

Чл.96 ОБА1-5 01-ГР-10  Издаване на удостоверение за съпруг/а 
и родствени връзки 

3.00 
 

3.00 
 

Чл.96А-нов ОБА1-18   Издаване на удостоверение за правно 
ограничение 

 4.00лв. 

Чл.96Б-нов ОБА1-19  Издаване на удостоверение за родените 
от майката деца 

 4.00лв. 

Чл.97 ОБА1-6 01-ГР-10а  Издаване на удостоверения за 
настойничество и попечителство  

Без такса Без такса 

Чл.98 ОБА1-7 01-ГР-11 Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена 

5.00лв. 5.00лв 

Чл.99 ОБА1-8 01-ГР-12  Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от български 
гражданин в чужбина 

8.00лв 8.00лв 

Чл.100 ОБА1-9 01-ГР-13  Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на граждански в 
Република България 

8.00лв. 8.00лв. 

Чл.101 ОБА1-10 01-ГР-14 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес  за първи път 

3.00 5.00лв. 

Чл.102 ОБА1-12 
 

01-ГР-15 Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес след подаване на 
заявление за заявяване или за промяна 
на постоянен адрес 

3.00лв. 5.00лв. 
 
 

Чл.102А-нов 
 

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

 3.00лв 
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Чл.103 ОБА1-11 01-ГР-16  Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес при вече регистриран 
постоянен адрес 

3.00лв 3.00лв 

Чл.104 ОБА1-14 01-ГР-17  Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес за първи път 

3.00лв 5.00лв. 

Чл.104А-нов ОБА1-15   Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес  при вече регистриран настоящ 
адрес 

 3.00лв. 

Чл. 105 ОБА1-16  01-ГР-18  Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес след подаване на адресна карта за 
заявяване или за промяна на настоящ 
адрес 

3.00 5.00 

Чл.106 ОБА1-17 01-ГР-19  Издаване на удостоверение за промени 
на настоящ адрес регистриран след 2000 
година  

3.00лв. 3.00лв. 

Чл.107 ОБА1-35 01-ГР-20  Припознаване на дете 4.00лв 4.00лв 

Чл.108 ОБА1-29 01-ГР-21 Заверка на документи по гражданско 
състояние за чужбина 

10.00лв 15.00лв. 

Чл.109 ОБА1-1 01-ГР-23 Възстановяване или промяна на име  Без такса Без такса 

Чл.110 ОБА1-22 01-ГР-24 Промяна в актовете за гражданско 
състояние 

5.00 лв. 6.00лв. 
 

Чл.111 ОБА1-31 
 

01-ГР-25  Издаване на препис от семеен регистър, 
воден до 1978 

5.00 лв. 7.00лв. 
 

Чл.111А-нов ОБА1-32 
 

 Издаване на заверен препис или копие 
от личeн регистрационeн картон или 
страница от семейния регистър на 
населението 

 6.00лв. 

Чл.112 ОБА1-21 01-ГР-26  Съставяне на актове за гражданско 
състояние на български граждани, които 
имат актове, съставени в чужбина 

8.00лв. 20.00лв. 

Чл.113 ОБА1-30 01-ГР-27 Издаване на удостоверение за вписване 
в регистрите на населението 

4.00лв. 10.00лв. 

Чл.114 ОБА1-37 01-ГР-28  Комплектоване и проверка на 
документи към искане за установяване 
на българско гражданство 

4.00лв. 10.00лв. 

Чл.115 ОБА1-33 01-ГР-29 Предоставяне на данни по гражданската Без такса Без такса 
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регистрация на държавни органи и 
институции 

Чл.116 
отменя се 

заличена 01-ГР-30 Приемане и завеждане на възражения 
на граждани по реда чл.93, ал.5 от ЗГР  

4.00лв.  

Чл.116А-нов ОБА1-36  Издаване на справки по искане на 
съдебни изпълнители 

Без такса Без такса 

Чл.117 
отменя се 

заличена 01-ГР-31   Издаване  на  удостоверение за верен 
ЕГН  от ТЗ „ГРАО” 

10.00лв.  

Чл.118  
отменя се 

заличена 01-ГР-32   Присвояване на ЕГН 4.00лв.  

Чл.119  
отменя се 

заличена 01-ГР-34   Издаване на удостоверения за 
идентичност на административен 
адрес 

4.00лв.  

Чл.120  
отменя се 

заличена 01-ГР-35  Промяна на ЕГН на български 
гражданин 

4.00лв.  

Чл.121  
отменя се 

заличена  01-ГР-36  Удостоверяване на данни и справки 
по регистрите за гражданско 
състояние  за  минали  години 

  

Чл.121А-нов ОБА1-34  Отразяване на избор или промяна на 
режим на имуществените отношения 
между съпрузи 

 2.00лв 

Чл.123  
отменя се 

заличена 07-ПА-02  Признаване и изпълнение на 
съдебно решение или друг акт на 
чуждестранен съд или друг орган 

3.00лв  

Чл.124   1) За предоставяне на копие от 
документ съдържащ публична или не 
публична общинска информация, 
според вида на носителя /шифър 08-
ОИ-01/ се заплаща за: 
 
2) При предоставяне на информация  
по Закона  за  достъп до  обществена 
информация, се заплаща такса  само 
за   носителя по  ал.1. 

- дискета-0.50  лв./бр. 
- CD-0.50  лв./бр. 
- DVD-0.60  лв./бр. 
- разпечатване (А4) -
0.12  лв./стр. 
- ксерокопие (А4) -0.09  
лв./стр. 
- факс (А4) 0.60  лв./стр. 
- писмена справка (А4)-
1.59 лв./стр 
- по електронен път-без 

- дискета-0.50  лв./бр. 
- CD-0.50  лв./бр. 
- DVD-0.60  лв./бр. 
- разпечатване (А4) -0.12  
лв./стр. 
- ксерокопие (А4) -0.10  
лв./стр. 
- факс (А4) 0.60  лв./стр. 
- писмена справка (А4)-
1.59 лв./стр 
- по електронен път-без 
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такса такса 

Чл.124А-нов ОБА15-1  Нотариално удостоверяване  на 
подписите на частни документи, 
които са едностранни актове и не 
подлежат на вписване  

 1. за първи подпис - 5 лв. 
2. за всеки следващ 
подпис – 2 лв. 
 

Чл.124Б-нов ОБА15-2  Нотариално удостоверяване на 
съдържанието на подписа и 
съдържанието на пълномощно по чл. 
37 от Закона за задълженията и 
договорите 

 5 лв. 

Чл.124В-нов ОБА15-3  Нотариално удостоверяване на 
верността на преписи и извлечения 
от документи и книжа 

1. за първа страница -5 
лв. 
2. за всяка следваща – 2 
лв./стр. 

1. за първа страница -5 
лв. 
2. за всяка следваща – 2 
лв./стр. 

Чл.125  
отменя се 

заличена 08-ОИ-01а  Издаване на удостоверения /по 
искане на заинтересовани лица за 
липса или наличие в “Архив” на 
търсените от тях документи 

  

Чл.126  
отменя се 

заличена 02-ОС-17 
 

Приемане на документи за продажба 
на общинско жилище  

  

Чл.127  
отменя се 

заличена 02-ОС-37 
 

Приемане на документи за 
настаняване общинско жилище  

  

Чл.128 ОБА2-9 02-ОС-18 Издаване на удостоверение за 
собственост на недвижим имот 
 

5 лв. 5 лв. плюс: 
-5 лв., за имоти след 2005 
г.; 
- 12.00 лв., когато се издава 
скица от общината;   

Чл.129 ОБА2-2 02-ОС-20 Издаване на удостоверение за наличие 

или липса на претенции за 
възстановяване на собственост върху 

недвижим имот 

5 лв. 5 лв. плюс: 
-5 лв., за имоти след 2005г.; 
- 12.00 лв., когато се издава  
скица от общината;   

Чл.130 
отменя се 

заличена 02-ОС-21  Издаване на удостоверение относно 
отчуждаване на имот 

5 лв. 
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Чл. 131 ОБА2-5 02-ОС-22 Издаване на удостоверение за отписване 
на имот от актовите книги за имотите - 

общинска собственост или за 
възстановен общински имот 

5 лв. - 5 лв. 
- 10 лв., за имоти след 2005 
г.; 

Чл.132 ОБА2-3 02-ОС-23 Установяване на жилищни нужди – 

картотекиране и издаване на 
удостоверение 

5 лв. 5 лв. 

Чл.133 
отменя се 

Заличена 02-ОС-24  Приемане на документи за прекратяване  
на съсобственост с общината върху 
недвижим имот 

10 лв.  

Чл.134 
отменя се 

Заличена 02-ОС-25 Отписване на  имот от актовите книги за 

общинска собственост  
10 лв.  

Чл.135  
отменя се 

Заличена 02-ОС-26 Установяване на жилищни нужди без такса  

Чл.136 ОБА2-1 02-ОС-28 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 

5 лв. 5 лв. 

Чл.137  
отменя се 

Заличена 02-ОС-02 Издаване на удостоверение за 
наличие на жилищно-спестовен влог  

без такса  

Чл.138  
отменя се 

Заличена 02-ОС-03 Приемане и обработка на документи 
за изплащане на левова компенсация 
на титулярите на жилищно-спестовни 
влогове   

  

Чл.139 ОБА2-4 02-ОС-30 Справка по актовете книги и 
издаване на заверени копия от 
документи относно общинска 
собственост 

5.00 лв. 5.00 лв. 

Чл.140 ОБА2-7 02-ОС-47 Справка относно разпределение на 
идеални части от общите части на 
сгради с етажна собственост 

Без такса Без такса 

Чл.140А 
отменя се 

Заличена  Определяне на прилежащата площ 
към сграда 

30 лв.  
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Чл.141 ОБА8-1 09-ССЕ-01 Издаване на разрешение на 
физически и юридически лица за 
извозване на битови и 
производствени отпадъци 
 

5 лв. + 1 лв. на куб. м 5 лв. + по 1 лв. / куб. м. 

Чл.142 ОБА8-7 09-ССЕ-18 Издаване на документ за насочване на 

строителни отпадъци и земни маси 
без такса без такса 

Чл.143 ОБА8-6 09-ССЕ-19 Определяне на маршрут при 

транспортиране на отпадъци  
без такса без такса 

Чл.145 ОБА11-5 12-ТТТ-17а Категоризация на заведение за 
хранене и развлечение 

до 20 места -110 лв.; 
от 21 до 50 места – 250 
лв.; 
от 51 до - 150 места – 500 
лв.;  
от 151 до 300 места – 940 
лв.;  
над 300 места -1400 лв. 

до 20 места -110 лв.; 
от 21 до 50 места – 250 лв.; 
от 51 до - 150 места – 500 
лв.;  
от 151 до 300 места – 940 
лв.;  
над 300 места -1400 лв. 

Чл.146 ОБА11-6 12-ТТТ-17б Категоризация на средства за 
подслон и места за настаняване 

1. за категоризиране на 
средства за подслон -  
хотели, мотели, вилни и 
туристически селища: 
а)  до 30 стаи- 500 лв. 
б) от 31 до 150 стаи    
1000 лв. 
в) от 151 до 300 стаи  
1870лв. 
г) от 301 до 5000 стаи 
2750 лв. 
2. за категоризиране на 
места за настаняване – 
пансиони, почивни 
станции, семейни хотели, 
самостоятелни стаи, вили, 
къщи, бунгала, къмпинги: 
а)  до 20 стаи 250лв. 
б) от 21 до 40 стаи      500 
лв. 

1. за категоризиране на 
средства за подслон -  
хотели, мотели, вилни и 
туристически селища: 
а)  до 30 стаи- 500 лв. 
б) от 31 до 150 стаи    1000 
лв. 
в) от 151 до 300 стаи  
1870лв. 
г) от 301 до 5000 стаи 2750 
лв. 
2. за категоризиране на 
места за настаняване – 
пансиони, почивни 
станции, семейни хотели, 
самостоятелни стаи, вили, 
къщи, бунгала, къмпинги: 
а)  до 20 стаи 250лв. 
б) от 21 до 40 стаи      500 
лв. 
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в) от 41 до 60 стаи      940 
лв. 
г) от 61 до 100 стаи   2500 
лв. 
д) над 100 стаи          2500 
лв. 
е) за едно легло в 
самостоятелна стая   10 
лв. 

в) от 41 до 60 стаи      940 
лв. 
г) от 61 до 100 стаи   2500 
лв. 
д) над 100 стаи          2500 
лв. 
е) за едно легло в 
самостоятелна стая   10 лв. 

Чл.146А-нов ОБА11-9  Вписване на промени в обстоятелствата 
за категоризиране на средствата за 
подслон и местата за настаняване и 
издаване на удостоверение 

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

Чл.146Б-нов ОБА11-10  Вписване на промени в обстоятелствата 
за категоризиране на средствата за 
хранене и развлечение и издаване на 
удостоверение 

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

Чл.146В-нов ОБА11-13  Издаване на удостоверение за категория 
на туристически обект - дубликат 

 100 лв. 

Чл.147 ОБА11-7 12-ТТТ-17 Заверка на регистър на настанените 
туристи и на реализираните от тях 
нощувки  

10 лв. 10 лв. 

Чл.147А ОБА11-14 12-ТТТ-17а Издаване на разрешително за 
ползването на плувен басейн през 
летния сезон 

60 лв. 60 лв. 

Чл.148 ОБА2-6 02-ОС-38 Издаване на удостоверение за наличие 
или липса на съставен акт за общинска 
собственост /обстоятелствена проверка/ 

10 лв. Такса:  
 - 10 лв.  
 - 15 лв., когато имота е 
наследствен 
- 27 лв., когато е 
необходима  скица от 
общината  

Чл.149 
отменя се 

ОБА2-4 02-ОС-41 Справки от актови книги и издаване на 

заверени копия от документи относно 

общинската собственост 
/дублира се с чл.139/ 

  

Чл.150 
отменя се 

 /заличена 
02-ОС-49/ 

Справка за извършени сделки с имоти 
общинска собственост   
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Чл.151  
отменя се 
 

 /заличена 
02-ОС-50/ 
 

Учредяване на право на надстрояване и 
пристрояване /шифър 02-ОС-50/ 

  

Чл.152  
отменя се 

 /заличена  
02-ОС-51/ 

Приемане на документи за изкупуване 
право на собственост от физически и 
юридически лица на земя с учредено 
право на строеж  

6 лв.  

Чл.153 ОБА8-2 09-ССЕ-07 Издаване на удостоверение за 
собственост на земеделска земя от 
емлячен регистър 
 

5 лв. 10 лв. 

Чл.154 ОБА11-4 09-ССЕ-10 Регистрация на ППС с животинска тяга 5 лв. 5 лв. 
 

Чл.155 ОБА8-3 09-ССЕ-11 Регистрация на собственици на пчели и 

пчелни  семейства 
без такса без такса 

Чл.156   Такса за притежаване на домашно куче 

по чл. 116 от ЗМДТ: 
-за гр. Брезник 

-за кв.Варош и селата 

-по чл.175 ал.2  от ЗВМД: 
1.кучета на инвалиди; 

2. служебни кучета в организациите 
на бюджетна издръжка; 

3. кучета, използвани за опитни 

цели; 
4. кучета, използвани от Българския 

червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 

6. ловни кучета. 

 

 

 
8.00 

3.00 

Без такса 
 

 

 
8.00 

3.00 

Без такса 

Чл.157 ОБА8-4 09-ССЕ-12 Измерване, кубиране и маркиране на 
дървесина, добита извън горския фонд 

1. 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; 

1. 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 



20 
 

дърва пространствен 
куб. м – 1 лв./куб.м;    
2. 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;  
3. За маркиране на 
корен при сеч на един. 
дървета извън горския 
фонд – 1 лв./куб. м    4. 
За ползване на 
транспорт, собств. на 
общината при 
маркиране – 0.40 
лв./км  

 

пространствен куб. м – 1 
лв./куб.м;    
2. 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;  
3. За маркиране на 
корен при сеч на един. 
дървета извън горския 
фонд – 1 лв./куб. м    4. 
За ползване на 
транспорт, собств. на 
общината при 
маркиране – 0.40 лв./км  

 

Чл.158 ОБА8-5 09-ССЕ-17 Издаване на разрешение за отсичане и 
изкореняване до 5 дървета и до 1 дка 
лозя в селскостопанските земи      

4 лв. 4 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 

Чл.158А-нов ОБА9-5  Издаване на разрешение за отсичане на 
над 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 
дка 
 

4 лв. 4 лв. плюс: 
- 5 лв. за имоти след 2005 
г.; 
- 12 лв. когато е 
необходима скица от 
общината;  
- 5 лв. когато е необходимо 
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удостоверение за 
наследници от общината 

Чл.159 ОБА9-3 10-ЗС-01 Издаване на разрешение за отсичане на 
дълготрайни декоративни дървета с 
историческо значение 

6 лв. 6 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 

Чл.160 ОБА9-6 10-ЗС-03 Маркиране на дървесина, добита извън 
горските територии 

1.20 лв./куб. м - марка - 1.20 лв./куб. м 
- контролна пластина на 
коледна елха 1 лв./бр.+ 5 
лв. за комисия  

Чл.161 ОБА9-7 10-ЗС-04 Издаване на превозен билет за 
транспортиране на добита дървесина 
извън горските територии 

2 лв. 5 лв. 

Чл.162 ОБА9-1 10-ЗС-05 Издаване на разрешение за преместване 
на растителност 

5 лв. 5 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  

Чл.163  
отменя се 

 11-ЗП-01а Приемане и обработване на искания,  
молби и жалби свързани с 
възстановяване на собствеността върху 
земи в и извън границите на 
урбанизираните територии по реда на 
ЗСПЗЗ 

без такса  

Чл.164  
отменя се 

 11-ЗП-01б Приемане и обработване на искания,  
молби и жалби свързани с оценка на 
сгради и подобрения върху земи в  и 
извън границите на урбанизираните 

без такса  



22 
 

територии по реда на ЗСПЗЗ 

Чл.165 
отменя се 

 11-ЗП-01в Приемане и обработване на искания, 
жалби и молби, свързани с придобиване 
право на собственост от граждани, с 
предоставено ползване по реда на 
ЗСПЗЗ 

без такса  

Чл.166  
отменя се 

 11-ЗП-01г Приемане и обработване на искания,  
молби и жалби, свързани с придобиване 
право на собственост от граждани върху 
застроени земи от горския фонд 

без такса  

Чл.167  
отменя се 

 11-ЗП-01д Приемане на искания, молби и жалби, 
свързани с издаването на протокол за 
въвод във владение върху земи в  и 
извън границите на урбанизираните 
територии по реда на ЗСПЗЗ 

без такса  

Чл.168  
отменя се 

 11-ЗП-02 Замяната на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд със 
земеделски земи на граждани, 
юридически лица 

без такса  

Чл.168А-нов ОБА2-8  Издаване на заповед за изземване на 
имот 

 5 лв., ако се изисква 
удостоверение за 
наследници 

Чл.171 ОБА11-1 12-ТТТ-02 Издаване на разрешение за таксиметров 
превоз на пътници 

15 лв. 15 лв. 

Чл.171А-нов ОБА12-6  Издаване на комплект стикери към 
разрешението за таксиметров превоз на 
пътници 
 

 заплаща се стойността на 
стикерите 

Чл.171Б-нов ОБА12-1  Определяне на място за спирката, която 
ще ползва превозвачът по 
международни автобусни линии 

 50 лв. 

Чл.172 ОБА12-7 12-ТТТ-02 Определяне на маршрут и издаване на 
разрешение за движение на 
автомобили, превозващи 
извънгабаритни товари 

без такса без такса 
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Чл.172А-нов ОБА12-5 13-ТР-16 Издаване на карта за безплатно 
паркиране на МПС, обслужващи хора с 
увреждания и използване на улеснения 
при паркиране 

без такса без такса 

Чл.173 
отменя се 

заличена 13-ТР-04 Приемане на предложения и 
съгласуване на транспортна схема за 
допълнителни маршрутни линии  

без такса  

Чл.174 
 

ОБА12-2  Съгласуване на проекти за организация 
на движението (ОД) и паркирането, 
светофарни уредби, промени в 
съществуващата ОД и режима на работа 
на светофарните уредби по искане на 
физически и юридически лица 

50 лв. 50 лв. 

Чл.175 
отменя се 

заличена 13-ТР-06 Съгласуване на проекти за временна 
организация на движението при 
извършване на строителство, ремонт и 
други работи по улиците или по 
прилежащите на тях недвижими имоти  

15 лв.  

Чл.176 
отменя се 
 

заличена 13-ТР-08 Изготвяне на схема за сигнализирането 
на места за паркиране за служебни 
нужди „служебен абонамент” и 
разрешение за ползването им по искане 
на физически и юридически лица 
/шифър / 

50 лв.  

Чл.177 ОБА11-2 12-ТТТ-06 Издаване на пропуски за влизане в 
зоните и улиците, ограничени за 
движение на пътни превозни средства 

15 лв. 15 лв.  

Чл.178 ОБА11-3 12-ТТТ-07 Заверка на регистри за покупка и 
продажба на отпадъци от черни и 
цветни метали 
 

20 лв. 20 лв.,  
32 лв., когато е 
необходима  скица от 
общината 
 

Чл.179 ОБА8-11  Издаване на позволително за ползване 
на лечебни растения 

според тарифа 
приложение №3 

според тарифа 
приложение №3 

Чл.179А-нов ОБА9-2  Експертна оценка на дървесина и 
храстова растителност 

 5 лв. плюс: 
- 5 лв. за имоти след 2005 
г.; 
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- 12 лв. когато е 
необходима скица от 
общината;  
- 5 лв. когато е необходимо 
удостоверение за 
наследници от общината 
Оценката се заплаща от 
заявителя. 

Чл.180  0221 Издаване на разрешение за удължено 
работно време на заведения за хранене 
и развлечение 

30 лв. 30 лв.  

Чл.180А-нов ОБА3-36 02-ОС-52 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                 

250 лв. 250 лв. 

Чл.180Б-нов ОБА3-37 02-ОС-52 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   

250 лв. 250 лв. 

Чл.180В-нов ОБА6-2 нова Вписване на сграда (вход) в регистъра на 
етажната собственост и на промени във 
вписаните данни и обстоятелства 

 5 лв. 

Чл.180Г-нов ОБА8-8 нова Издаване на удостоверение за вписване 
в регистъра на лице, представили 
разрешително за упражняване на частна 
ветеринарномедицинска практика 

 без такса 

Чл.180Д-нов ОБА8-9 нова Издаване на свидетелство за 
собственост при продажба на едър рогат 
добитък 

 5 лв. 

Чл.180Е-нов ОБА8-12 нова Издаване на удостоверение за билки от 
култивирани лечебни растения 

 4 лв. 
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Чл.181 ОБА13-3 14-МДТ-01 Издаване удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство 

6.00 - 8.00 лв. за деклариран 
недвижим имот  
- 31.00 лв. за  незавършено 
строителство без 
приложено удостоверение 
за степен на завършеност 

Чл.182 ОБА13-14 14-МДТ- Издаване удостоверение за данъчна 
оценка на земеделска земя и горски 
фонд 

3.00 3.00 

Чл.183 ОБА13-13 14-МДТ-02 Издаване на удостоверение по 
декларирани данни 

6.00 8.00 

Чл. 184 ОБА13-11 14-МДТ-03 Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж  

6.00 8.00 

Чл. 184А-нов ОБА13-12  Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване 

6.00 8.00 

Чл.185 ОБА13-4 14-МДТ-06 Издаване на препис от документ за 
платен данък върху превозни средства 

6.00 8.00 

Чл.186 
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-07 Приемане и обработване на декларации 
за облагане с годишен данък върху 
недвижими имоти за новопостроени или 
придобити по друг начин имоти на 
територията на общината 

  

Чл.187  
отменя се 
 

заличена 
 

14-МДТ-08 Приемане и обработване на декларации 
за облагане с годишен данък върху 
нежилищните имоти, придобити от 
предприятия 

  

Чл.188  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-10 Приемане и обработване на декларации 
за облагане с данък върху наследствата 

  

Чл.189  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-11 Приемане и обработване на декларации 
за облагане с данък при безвъзмездно 
придобиване на имущество, с 
изключение на недвижим имот, 
ограничени вещни права върху 
недвижим имот и моторни превозни 
средства 

  

Чл.190  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-12 Приемане и обработване на декларации 
за облагане с годишен данък върху 
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притежаван лек автомобил 

Чл.191  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-12а Приемане и обработване на декларации 
за облагане с годишен данък върху 
притежавано пътно превозно средство, 
без леки автомобили 

  

Чл.192  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-12г Приемане и обработване на декларации 
за облагане с годишен патентен данък 

  

Чл.193 ОБА13-7 14-МДТ-12д Издаване на удостоверение за дължим 
размер на патентния данък 

6.00  8.00 

Чл.194 
 отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-13 Приемане и обработване на декларации 
за освобождаване от такса за 
сметосъбиране, сметоизвозване и за 
обезвреждане на битови отпадъци 

  

Чл.195  
отменя се 

заличена 
 

14-МДТ-14 Приемане на декларации за определяне 
на такса за битови отпадъци според 
количеството им 

  

Чл. 196 ОБА13-5 14-МДТ-16 Издаване на препис от документ за 
платен данък върху недвижими имоти  и 
такса за битови отпадъци 

6.00 8.00 

Чл. 197 ОБА13-6 14-МДТ-17 Издаване на удостоверение за дължим и 
платен данък върху наследство 

6.00 - 8.00 лв. 
- 11.00 лв.  когато е 
необходимо 
удостоверение за 
наследници от общината 

Чл. 198 ОБА13-2  14-МДТ-18 Издаване на копие от подадена данъчна 
декларация 

6.00 8.00 

Чл. 199 ОБА13-9 14-МДТ-19 Издаване на удостоверение за наличие 
или липса на задължения по ЗМДТ 

6.00 8.00 

Чл. 200 
отменя се 

заличена 14-МДТ-20 Приемане и обработване на искане за 
прихващане или възстановяване на 
недължимо платени или събрани суми 
за данъци, такси и наложени от органите 
по приходите глоби и имуществени 
санкции  

без такса  

Чл.201 ОБА13-8 14-МДТ-21 Предоставяне  на данъчна и 
осигурителна информация 
 

4.00 
 

8.00 
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Чл. 201А ОБА13-1 нова Издаване на документи от значение за 
признаване, упражняване или 
погасяване на права или задължения по 
ЗМДТ 

 10.00 

Чл. 202  
отменя се 

 заличена Заверяване на декларация по чл.14 от 
ЗМДТ – извършва се в чл. 198 

Без такса  

Чл. 202А-нов ОБА13-10  Заверка на документи по местни данъци 
и такси за чужбина 

 8.00 

Чл. 203 
отменя се 

заличена  Приемане и обработване на декларация 
за имот, който е основно жилище на 
лице с намалена работоспособност от 50 
до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от 
ЗМДТ 

Без такса  

Чл. 206 – Чл. 213 
вкл. се отменят 

заличени  Раздел VII – Социални услуги  
 

  

Чл. 213Б ОБА14-1 нова Приемане и обработване на 
предложения до общински съвет за 
отпускане на персонални пенсии 

 Без такса 

 
2.Задължава Кмета на  общината,да организира изпълнението на наредбата и  на всички,  непроменени с това решение услуги да се изпишат в 
наредбата новите им шифри  съгласно СУНАУ-2015- 17.02. 

 

 

 
С уважение, 
……………………………. 
 (ВАСИЛ  УЗУНОВ) 
Кмет на  Община Брезник 
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mailto:obshtina_breznik@abv.bg

