
Приложение №1 

 
 

СПИСЪК 
на услугите в Община Брезник за които се  прилага принципа на КАО и цената 

е съобразена с това 
 

 
№ 

по 
ред 

 

Наименование на услугата 

Услуга 

№ 

  
1. 

Издаване на разрешение за специално ползване чрез 
експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и 

обслужващите зони 

2121 

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

2101 

3.  Издаване на разрешение за изработване на подробни 
устройствени планове  

2060 

4.  Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП  2001 

5.  Издаване на скици на недвижими имоти  2027 

6.  Издаване скица-виза за проучване и проектиране  2083 

7.  Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи 

на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните 

територии  

2002 

8.  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж  2084 

9.  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен 

на завършеност на строежи  

2063 

10.  Осъществяване контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строеж  

1990 

11.  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване 

на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете 
строежи от IV и V категория  

2062 

12.  Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект  2061 

13.  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през 
чужди поземлени имоти  

2114 

14.  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на 
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти  

2043 

15.  Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти  1989 

16.  Удостоверение за идентичност на поземлен имот  2082 

17.  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство  

2119 

18.  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 
действието си поради изтичане на срока  

2113 

19.  Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски 
територии без промяна на предназначението  

2041 



20.  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 
територии  

1992 

21.  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към 

него  

2090 

22.  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към 

него  

2009 

23.  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-

информационни елементи  

2100 

24.  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 
временно ползване на части от пътното платно и на земи в 

обхвата на пътя  

2103 

25.  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  

2070 

26.  Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, 
които имат лице по проектирани нови улици  

2116 

27.  Разрешаване изработването на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива  

2025 

28.  Проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа  и за това, че подробният 
устройствен план е приложен по отношение на застрояването  

2098 

29.  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради 
в действащия кадастрален план по чл.54А от ЗКИР, във връзка с 

чл.175 от ЗУТ  

2085 

30.  Попълване /поправка/ на кадастрален план   2115 

31.  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части 
отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба  

 1991 

32.  Изготвяне справки на заинтересовани лица относно изменения на 

устройствени планове и схеми  

2111 

33.  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –
оригинал  

1999 

34.   Издаване на удостоверение за наследници  2016 

35.   Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство  2391 

36.  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни 
имена  

2092 

37.  Възстановяване или промяна на име  2033 

38.   Комплектоване и проверка на документи към искане за 
установяване на българско гражданство  

2390 

39.  Издаване на удостоверение относно  собствеността на недвижими 

имоти  

2081 

40.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции 

за възстановяване на собственост върху недвижими имоти  

2021 

41.  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите 

книги за имотите - общинска собственост или за възстановен 

общински имот  

1988 

42.  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на 

удостоверение  

2105 



43.  Издаване на предписание за насочване на битовите и строителни 
отпадъци  

2093 

44.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт 
за общинска собственост  

2078 

45.  Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от 

емлячен регистър  

2122 

46.  Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън 

горския фонд  

2006 

47.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 
дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи  

2086 

48.  Издаване на разрешение за отсичане на над 5 (пет) броя дървета 
и на лозя над 1 дка  

1996 

49.  Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни 

декоративни дървета с историческо значение  

2031 

50.  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и 

холограмни стикери за автомобилите  

2069 

51.  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  

2394 

52.  Експертна оценка на дървесина и храстова растителност  2046 

53.  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   

1993 

54.  Издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и 
незавършено строителство  

2396 

55.  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство  

2091 

56.  Приемане и обработване на предложения до общински съвет за 

отпускане на персонални пенсии  

2127 

 
  

 
  
 


