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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 
 
 

                    Д О К Л А Д  
 

         от Йордан Йорданов – И.Д. Кмет на Община Елин Пелин 

         съгласно заповед № 206/12.03.2012г. на Кмета на Общината 

 

 
 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол №3 от 22.12.2011г. 

 

 
         УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
Настоящият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин се предвижда изменение и допълнение на част от текстовете от 

Глава втора раздел ІV „Такси за технически услуги“. Предложенията за изменение на 

Наредбата са свързани с последователната политика на Общината по разширяване 

обхвата на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.  

Предлаганите промени касаят актуализиране на техническите услуги съобразно 

нормативните изисквания, както и включване на нови технически услуги, които и към 
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момента се извършват от Общинската администрация  /основно  свързани със Закона 

за  устройство на територията/, но същите не са били предмет на 

подробна  регламентация  в действащата Наредба. В тази връзка с Проекта се 

предвижда: 

- Въвеждане на различни такси за издаване на визи за проучване и проектиране 

съгласно изискванията на ЗУТ – визи по действащи ПУП, визи за допълващо застрояване 

съгласно чл. 41, ал.2 от ЗУТ, визи за пристрояване и надстрояване на съществуващи 

сгради по чл.140, ал.3 и ал.5 он ЗУТ. 

- Въвеждане на различни такси за издаване на разрешение за строеж в зависимост 

от функционалният тип на населеното мясно.  

- Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни 

елементи, съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ. 

- Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за 

преместваеми обекти. 

- Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за рекламни 

елементи. 

- В съответствие с изискванията на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ с Проекта се предвижда 

въвеждане на такса за извършване оценка на съответствието от ОЕСУТ при одобряване 

на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и реконструкция за обекти от трета, 

четвърта, пета и шеста категория. Тъй като Общината не разполага с необходимите 

експерти, определеният размер на таксата е съобразен с това, че за извършване на 

услугата ще бъде необходимо привличане на външни експерти и съответно заплащане на 

необходимите разходи за това, което от своя страна ще увеличи  разходите на общината 

по предоставяне на услугата.   

За привеждане на някои такси в съответствие с необходимите разходи по 

предоставяне на съответните технически услуги, се предлага изменение на техния 

размер. Предлаганият нов размер на таксите е съобразен с принципите за 

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване 

на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, 

както и постигане на по-голяма справедливост и социален ефект при определяне и 

заплащане на местните такси.  

Въведени са нови форми за отделни видове услуги, чрез предоставяне на така 

наречените бързи и експресни услуги и съответно определяне на цена за предоставянето 

им. Промяната практически ще повиши качеството на предлаганите услуги и ще доведе 

до по бързо и справедливо административно обслужване на гражданите и организациите.  

     
 

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от 

ЗМДТ, чл. 8 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Елин Пелин 

да вземе следното решение:  
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 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, 

проведено на 16.12.2010г., както следва:  

 

 

§1. В чл. 33, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

 

(1) Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно                             

Приложение № 1 към настоящата наредба за: 

1. Издаване на скица на недвижим имот от действащ регулационен и 

кадастрален план-формат А4; 

2. Издаване на скица за указан начин на застрояване от Главен архитект на 

Община Елин Пелин; 

2.1 Издаване на виза в условията на чл.140, ал.1 от ЗУТ, която представлява копие 

(извадка) от действащ подробен устойствен план: 

2.1.1 На основание чл.140, ал.2 от ЗУТ; 

2.1.2 На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ; 

2.2 Издаване на виза в условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ: 

2.2.1 На основание чл.140, ал.2 от ЗУТ; 

2.2.2 На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ; 

2.3 Издаване на виза в условията на чл.140, ал.5 от ЗУТ 

2.4 Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл.56, 

ал.5 и чл.57, ал.3 от ЗУТ; 

3. Издаване на удостоверения и справки: 

3.1 Издаване на заверен препис (копие) от решение на ОЕСУТ и заверено копие от 

документи в техническия архив-инвестиц. преоекти, градоустр. планове и др.; 

3.2 Удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно 

устройство; 

3.3 Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на 

възстановяване; 

4. Даване на съгласие за комплексен проект за инвестиционна инициатива в 

условията на чл.150 от ЗУТ; 

5. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни 

проекти за преустройство и реконструкция: 

5.1 Одобряване на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и 

реконструкция за обекти от първа и втора категория. 

5.2 Одобряване на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и 

реконструкция за обекти от трета, четвърта, пета и шеста категория. 
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5.3 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за 

преместваеми обекти: 

5.3.1 Павилион по типов проект; 

5.3.2 Павилион по индивидуален проект; 

5.3.3 Сергия, маса по типов проект; 

5.3.4 Съоръж. на техническата инфраструктура (трафопост, помп. и GSM станции и 

др.обемни обекти); 

5.4 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за 

информационни, декоративно-монументални и елементи на градското обзавеждане; 

5.5 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за рекламни 

елементи: 

5.5.1 За рекламни елементи по типов проект; 

5.5.2 За рекламни елементи по индивидуален проект; 

5.5.3 За фирмени информационно-указателни табели; 

6. Процедура за съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти и 

издаване на разрешение за линейни обекти на техническата инфраструктура: 

6.1 до 500 м. 

6.2 500 - 5000 м. 

6.3 над 5000 м. 

6.4 съгласуване и одобряване на линейни проекти за огради; 

7. Издавне на разрешение за строеж - извършва се на база на одобрен 

технически проект или съгласуван и одобрен идеен проект в условията на чл.142 от 

ЗУТ: 

7.1 Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване 

и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, 

втора,трета,четвърта,пета и шеста категория:  

7.1.1 Град Елин Пелин - селище от III-ти функционален тип 

7.1.1.1 Сгради -I-ва зона:кв.№25,25а,26,27,27а, 27б,28,42,75,76,89,136 и 

производните им; 

7.1.1.2 Сгради - II-ра зона:кв.№ 10, 11, 12, 13, 86, 87, 88, 140, 103, 102, 101, 108, 92, 

90, 82, 83, 80, 78, 79, 73, 71, 69, 57, 44, 45, 46, 47, 48, 38, 53, 37, 110, 31, 24, 23, 22, 21, 16 и 

производните им; 

7.1.1.3 Сгради -III-та зона-вс. останали квартали; 

7.1.1.4 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП и за жилищни 

сгради, изграждани чрез ЖСК; 

7.1.1.5 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.1.6 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.2 Село Гара Елин Пелин - селище от IV-ти функционален тип: 

7.1.2.1 Сгради -I-ва зона:кв.№ 2,2a,3,4,4a,5,6, 6a,10,11,12,14,15,21,22,22a,22б,23, 

71, 72, 73, 74; 
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7.1.2.2 Сгради-II-ра зона - всички останали квартали и преотредени имоти в 

землището; 

7.1.2.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.2.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.2.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.3 Село Нови хан - селище от IV-ти функционален тип: 

7.1.3.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 32,34,35,31,30, 52,53,54,60,55,50,40; 

7.1.3.2 Сгради - II-ра зона - всички останали кв.и преотреотредени имоти в 

землището; 

7.1.3.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.3.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.3.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.4 Село Лесново - селище от V-ти функционален тип: 

7.1.4.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 32, 39, 38, 37, 59, 58, 56, 40, 41, 42, 42а; 

7.1.4.2 Сгради - II-та зона - всички останали кв.и преотр. имоти в землището; 

7.1.4.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.4.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.4.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.5 Село Равно поле - селище от V-ти функционален тип: 

7.1.5.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 22, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 43; 

7.1.5.2 Сгради - II-ра зона - всички останали кв.и преотр. имоти в землището; 

7.1.5.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.5.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.5.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.6 Село Габра - селище от V-ти функционален тип: 

7.1.6.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 16, 20, 2, 41, 42; 

7.1.6.2 Сгради - II-ра зона – всички останали квартали и преотредени имоти в 

землището; 

7.1.6.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.6.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.6.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.7 Село Мусачево - селище от V-ти функционален тип: 

7.1.7.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 15, 16, 29, 17, 28, 18, 19; 

7.1.7.2 Сгради - II-та зона – всички останали квартали и преотредени имоти в 

землището; 

7.1.7.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 
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7.1.7.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.7.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.8 Село Петково - селище от V-ти функционален тип: 

7.1.8.1 Сгради - I-ва зона:кв.№ 7, 19, 20, 21, 22, 6, 5, 8; 

7.1.8.2 Сгради - II-та зона - вс. останали квартали и преотредени имоти в 

землището; 

7.1.8.3 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.8.4 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.8.5 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.9 Селата Столник и Доганово - селища от VI-ти функционален тип: 

7.1.9.1 Сгради в еднозоналните селища; 

7.1.9.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.9.3 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.9.4 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.10 Селата Чурек, Огмняново, Елешница, Григорево, Голема Раковица - 

селища от VII-ми функционален: 

7.1.10.1 Сгради в еднозоналните селища; 

7.1.10.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.10.3 За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.10.4 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.11 Селата Потоп, Караполци, Крушовица, Богданлия - селища от VIII-ми 

функционален тип:  

7.1.11.1 Сгради в еднозоналните селища; 

7.1.11.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП; 

7.1.11.3 за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство; 

7.1.11.4 За линейни инфраструктурни обекти; 

7.1.12 Сгради в строителните граници; 

7.1.13 Сгради с ПУП-ПЗ; 

7.1.14 Сгради във вилна зона; 

7.2 Издаване на разрешение за преустройство и реконструкция за обекти от първа 

до шеста категория; 

7.3 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни 

елементи, съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ; 

8. Одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на 

строителството в обхвата на съществените отклонения и вписването му към 

издаденото разрешение за строеж: 
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8.1 За жилищни сгради; 

8.2 За нежилищни сгради; 

8.3 За идейни проекти; 

9. Заверка на екзекутиви; 

10. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на 

строит. линия и ниво на строеж: 

10.1 За жилищни сгради; 

10.2 За допълващо застрояване в терени за жилищно и вилно застрояване; 

10.3 Сгради в терени за производствена, складова, търговска и др. дейност; 

11. Заверяване съответствието на строежа съгл. стр. книжа и ПУП; 

11.1 За жилищни сгради 

11.2 За всички останали 

12. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи IV и 

V категория: 

12.1 Издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от IV 

категория, чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ): 

12.1.1 За частни пътища, улици от второстеп. ул. мрежа V и VI клас и 

съоръженията към тях по чл.8, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ; 

12.1.2 За жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръж. за 

обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места 

за посетители; 

12.1.3 За производств. сгради с капацитет от 50 до 100 раб. места и съоръжения 

към тях 

12.1.4 За паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; 

12.1.5 За реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на 

строежите от IV кат. за строежи с РЗП дo 100 кв.м.; 

12.1.6 За реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на 

строежите от IV кат. за строежи с РЗП над 100 кв.м.; 

12.1.7 За жилищни и смесени сгради и съоръж. за обществено обслужване с РЗП 

до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители; 

12.1.8 За вътрешни преустройства на сградите от I до IV категория, с които не се 

засяга конструкцията им; 

12.2 Издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от V 

категория, чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ): 

12.2.1 За жилищни и смесени сгради и съоръж. за обществ. обслужване с РЗП до 

1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за послетители; 

12.2.2 За производств. сгради с капацитет до 50 раб. места и съоръженията към 

тях; 

12.2.3 За строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по 

чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ; 
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12.2.4 За реконструкции, преустр.,осн. ремонти и смяна на предназнач. на 

строежите от V кат. за строежи с РЗП дo 100 кв.м.; 

12.2.5 За реконструкции, преустройства, осн. ремонти и смяна на предназнач. на 

строежите от V кат. за строежи с РЗП над 100 кв.м.; 

12.2.6 За сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти V 

категория; 

13. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени 

от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отнош. (чл.195, чл.196 от ЗУТ); 

14. Издаване на акт за узаконяване на строеж (чл.184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ); 

15. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл.134, ал.2 от ЗУТ и чл.4, 

ал.1, т.2 от ЗКИР); 

16. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот; 

17. Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ); 

18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§16 от ДР на ЗУТ); 

19. Регистриране на технически паспорти на строежите; 

20. Заверка на скица след изтичане на срока; 

21. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 и пар.4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР; 

22. Копие от кадастрален и регулац. План; 

23. Копие от реперен карнет за 1 бр.точка: 

23.1 За триангулачна точка (mm); 

23.2 За полигонова (nm) и осова (om) и нивелачен репер (нр); 

24. Даване на проектен планоснимачен номер на имот; 

25. Допускане на устройствена процедура: 

25.1 За изработване на ПУП-ПП за обекти на техн. инфраструктура извън 

урбанизираната територия 

25.2 За изменение на влязъл в сила ПУП; 

25.3 За изработване на ПУП за имоти извън урбанизираните територии; 

26. Процедура за одобряване на план за регулация и ИПР; 

27. Процедура за одобряване на план за застрояване и ИПЗ; 

28. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване; 

29. Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП); 

30. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване и работен 

устройствен план (РУП) и ИПРЗ; 

31. Такса за подаване на жалби. 

 

 

§2. В чл. 48 се правят следните изменения: 

Точка І. се отменя. 
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Приложение: 

 

1. Приложение №1 – Такси за извършване на технически услуги, към Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин. 

2. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол №3 от 22.12.2011г. 

 

   

 
Изг. Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Д КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
Съгласно Заповед № 206/12.03.2012г. на Кмета на Общината  

 

/Йордан Йорданов/ 
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                                  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  
 

(Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Определянето на размера на местните такси, които се събират от общинската 

администрация и постъпват като приходи в бюджета на общината, съгласно чл.141, ал.4 

от Конституцията на Република България /КРБ/, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ спада в прерогативите на 

Общинският съвет. С оглед горното и в изпълнение на разпоредбата на чл.9 от ЗМДТ 

Общински съвет – Елин Пелин е приел Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин. В чл.11 от 

Наредбата „Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по 

реда на тяхното приемане“.   

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин се предвижда изменение и допълнение на част от текстовете от Глава втора 

раздел ІV „Такси за технически услуги“. Предложенията за изменение на Наредбата са 

свързани с последователната политика на Общината по разширяване обхвата на 

предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.  

Предлаганите промени касаят актуализиране на техническите услуги съобразно 

нормативните изисквания, както и включване на нови технически услуги, които и към 

момента се извършват от Общинската администрация  /основно  свързани със Закона 

за  устройство на територията/, но същите не са били предмет на 

подробна  регламентация  в действащата Наредба. В тази връзка с Проекта се 

предвижда: 
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- Въвеждане на различни такси за издаване на визи за проучване и проектиране 

съгласно изискванията на ЗУТ – визи по действащи ПУП, визи за допълващо застрояване 

съгласно чл. 41, ал.2 от ЗУТ, визи за пристрояване и надстрояване на съществуващи 

сгради по чл.140, ал.3 и ал.5 он ЗУТ. 

- Въвеждане на различни такси за издаване на разрешение за строеж в зависимост 

от функционалният тип на населеното мясно.  

- Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни 

елементи, съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ. 

- Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за 

преместваеми обекти. 

- Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за рекламни 

елементи. 

- В съответствие с изискванията на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ с Проекта се предвижда 

въвеждане на такса за извършване оценка на съответствието от ОЕСУТ при одобряване 

на инвестиционни проекти, проекти за преустройство и реконструкция за обекти от трета, 

четвърта, пета и шеста категория. Тъй като Общината не разполага с необходимите 

експерти, определеният размер на таксата е съобразен с това, че за извършване на 

услугата ще бъде необходимо привличане на външни експерти и съответно заплащане на 

необходимите разходи за това, което от своя страна ще увеличи  разходите на общината 

по предоставяне на услугата.   

За привеждане на някои такси в съответствие с необходимите разходи по 

предоставяне на съответните технически услуги, се предлага изменение на техния 

размер. Предлаганият нов размер на таксите е съобразен с принципите за 

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване 

на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, 

както и постигане на по-голяма справедливост и социален ефект при определяне и 

заплащане на местните такси.  

Въведени са нови форми за отделни видове услуги, чрез предоставяне на така 

наречените бързи и експресни услуги и съответно определяне на цена за предоставянето 

им. Промяната практически ще повиши качеството на предлаганите услуги и ще доведе 

до по бързо и справедливо административно обслужване на гражданите и организациите.  

ІІ. Цели които се поставят: 

   Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с нормативните изисквания регламентиращи 

техническите услуги.  

-   реализиране на нов начин за заплащането на някои такси;  

- справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от 

Общината; 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 
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Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането. 

  Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги; 

- повишаване на качеството на предлаганите услуги; 

-  повишаване на приходите от определените такси на услугите. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на 

Европейския съюз. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В тази 

връзк Проектът на Наредбата е съобразен с  чл. 3, т. 1 във вр. с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местното самоуправление. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 

 

И. Д КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
Съгласно Заповед № 206/12.03.2012г. на Кмета на Общината  

 

/Йордан Йорданов/ 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредбата за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в 

Община Елин Пелин – Центъра за услуги и информация на гражданите, както 

и на e-mail: www.elinpelin.org. 

Приложение №1 - Такси за извършване на технически услуги, към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

1. 

Издаване на скица на 
недвижим имот от 

действащ регулационен и 
кадастрален план-формат 

А4 

10 лв. 14 дни 20 7 дни 30 3 дни 

2. 

Издаване на скица за 
указан начин на 

застрояване от Главен 
архитект на Община Елин 

Пелин  

15 лв. 14 дни 30 лв. 7 дни 45 лв. 3 дни 

2.1. 
Издаване на виза в условията на чл.140, ал.1 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) 

от действащ подробен устойствен план 

2.1.1 На основание чл.140, 
ал.2 от ЗУТ: 

20 лв. 14 дни 40 лв. 7 дни 60 лв. 3 дни 

2.1.2 На основание чл.140, 
ал.3 от ЗУТ: 

70 лв. 14 дни 100 лв. 7 дни 150 лв. 3 дни 

2.2 Издаване на виза в условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ 

2.2.1 На основание чл.140, 
ал.2 от ЗУТ: 

20 лв. 14 дни 40 лв. 7 дни 60 лв. 3 дни 

2.2.2 На основание чл.140, 
ал.3 от ЗУТ: 

50 лв. 14 дни 80 лв. 7 дни 100 лв. 3 дни 

2.3 

Издаване на виза в 
условията на чл.140, 

ал.5 от ЗУТ  
70 лв. 14 дни 100 лв. 7 дни 150 лв. 3 дни 

2.4 

Издаване на скица с 
указан начин на 

поставяне на обект в 
условията на чл.56, ал.5 

и чл.57, ал.3 от ЗУТ 

20 лв. 30 дни 40 лв. 14 дни 60 лв. 7 дни 

3. Издаване на удостоверения и справки: 

3.1 

Издаване на заверен 
препис (копие) от 

решение на ОЕСУТ и 
заверено копие от 

документи в техническия 
архив-инвестиц. 

преоекти, градоустр. 
планове 

10 лв. 

3.2 Удостоверения за факти 20 лв. 14 дни 30 лв. 7 дни 50 лв. 3 дни 
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и обстоятелства по 
територ. и селищно 

устройство 

3.3 

Издаване на 
удостоверение и скица 

относно имоти 
подлежащи на 

възстановяване 

50 лв. 30 дни 

4. 

Даване на съгласие за 
комплексен проект за 

инвестиционна 
инициатива в условията 

на чл.150 от ЗУТ 

за допускане - 100 лв. 

5. 
Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за 

преустройство и реконструкция 

 

№ 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

5.1 

Одобряване на инвестиционни 
проекти, проекти за 

преустройство и реконструкция 
за обекти от първа и втора 

категория. 

-за жилищни сгради - 0.15лв.кв.м. РЗП 
със сутерен 

7 работни дни за 
проекти с 

комплексен доклад 

-за нежилищни сгради - 0.30 лв.кв.м. 
РЗП със сутерен 

-за идейни проекти - 30% от цените на 
съотв. услуга 

-доклад за оценка на съответствието - 
от лиценз. фирма-чл.142, ал.6, т.2 от 

ЗУТ 

5.2 

Одобряване на инвестиционни 
проекти, проекти за 

преустройство и реконструкция 
за обекти от трета, четвърта, 

пета и шеста категория. 

-за жилищни сгради и гаражи - 
0.15лв.кв.м. РЗП със сутерен 

1 месец без 
комплексен доклад 

за оценка на 
съответствието и 7 

работни дни за 
проекти с 

комплексен доклад 

-за нежилищни сгради - 0.30 лв.кв.м. 
РЗП със сутерен 

-за идейни проекти - 30% от цените на 
съотв. услуга 

За оценка на съотв. От ОЕСУТ: 

-за жилищни сгради и гаражи до 500 
кв.м РЗП - 300лв.;над 500 кв.м -300 

лв.+1лв./кв.м за горницата 

-за нежилищни сгради до 500 кв.м РЗП - 
500лв.;над 500 кв.м -500 лв.+2лв./кв.м 

за горницата 

- за второ разглеждане  - 50% 

5.3 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за преместваеми обекти. 

5.3.
1 

павилион по типов проект 
100 лв.   150 лв.   200 лв.   

5.3.
2 

павилион по индивидуален 
проект 80 лв.   120 лв.   160 лв.   

5.3.
3 

сергия, маса по типов проект 
50 лв.   75 лв.   100 лв.   

5.3. съоръж. на техн. 100 лв.   200 лв.   300 лв.   
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4 инфраструктура (трафопост, 
помп. и GSM станции и 

др.обемни обекти) 

      

      

5.4 

Съгласуване и одобряване на 
архитектурни и дизайнерски 
проекти за информационни, 

декоративно-монумент. и 
елементи на градското 

обзавеждане 

по 30 лв. 
на един 
обект 

  

по 45 лв. 
на един 
обект 

  

по 60 лв. 
на един 
обект 

  

      

      

      

5.5 Съгласуване и одобряване на архитектурни и дизайнерски проекти за рекламни елементи. 

5.5.
1 

за рекламни елементи по типов 
проект 80 лв.   120 лв.   150 лв.   

5.5.
2 

за рекламни ел. по 
индивидуален проект 50 лв.   80 лв.   100 лв.   

5.5.
3 

за фирмени информационно-
указателни табели 

30 лв. 
  

50 лв. 
  

80 лв. 
  

      

6. 
Процедура за съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение 

за линейни обекти на техническата инфраструктура 

6.1 до 500 м 200 лв. 

6.2 500 - 5000 м 200 лв.+ 0,20 лв./м' за горницата 

6.3 над 5000 м 1300 лв. 

6.4 съгласуване и одобряване на 
линейни проекти за огради 

1 лв./м' 30 дни 

        

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

7. 
Издавне на разрешение за строеж - извършва се на база на одобрен технически проект или 

съгласуван и одобрен идеен проект в условията на чл.142 от ЗУТ 

7.1 
Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване 

на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора,трета,четвърта,пета и шеста 
категория 

7.1.1 Град Елин Пелин - селище от III-ти функционален тип 

7.1.1
.1 

сгради -I-ва 
зона:кв.№25,25а,26,27,27а, 
27б,28,42,75,76,89,136 и 
производн. им 

5 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.1
.2 

сгради - II-ва зона:кв.№ 10, 
11, 12, 13, 86, 87, 88, 140, 
103, 102, 101, 108, 92, 90, 

82, 83, 80, 78, 79, 73, 71, 69, 
57, 44, 45, 46, 47, 48, 38, 53, 

37, 110, 31, 24, 23, 22, 21, 
16 и производните им 

4 лв./кв.м със сутерен 

7.1.1
.3 

сгради -III-та зона-вс. 
останали квартали 

3 лв./кв.м със сутерен 

7.1.1
.4 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 
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РЗП и за жилищни сгради, 
изграждани чрез ЖСК 

7.1.1
.5 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе, но не по-

малко от 50 лв. 

7.1.1
.6 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                             
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.2 Село Гара Елин Пелин - селище от IV-ти функционален тип 

7.1.2
.1 

сгради -I-ва зона:кв.№ 
2,2a,3,4,4a,5,6, 

6a,10,11,12,14,15,21,22,22a,
22б,23, 71, 72, 73, 74  

3 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.2
.2 

сгради-II-та зона - вс. 
останали квартали и 

преотр. имоти в землището 
2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.2
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.2
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.2
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                    
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

7.1.3 Село Нови хан - селище от IV-ти функционален тип 

7.1.3
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 
32,34,35,31,30, 

52,53,54,60,55,50,40 
3 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.3
.2 

сгради - II-та зона - всички 
останали кв.и преотр. 
имоти в землището 

2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.3
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.3
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 
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7.1.3
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.4 Село Лесново - селище от V-ти функционален тип 

7.1.4
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 32, 
39, 38, 37, 59, 58, 56, 40, 41, 

42, 42а 
3 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.4
.2 

сгради - II-та зона - всички 
останали кв.и преотр. 
имоти в землището 

2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.4
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.4
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.4
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                   
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.5 Село Равно поле - селище от V-ти функционален тип 

7.1.5
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 22, 
23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 43 

3 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.5
.2 

сгради - II-та зона - всички 
останали кв.и преотр. 
имоти в землището 

2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.5
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.5
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

7.1.5
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.6 Село Габра - селище от V-ти функционален тип 

7.1.6
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 16, 
20, 2, 41, 42 

3 лв./кв.м със сутерен 
1 месец без комплексен 

доклад за оценка на 
съответствието и 7 работни 7.1.6 сгради - II-та зона - вс. 2 лв./кв.м със сутерен 
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.2 останали квартали и 
преотр. имоти в землището 

дни за проекти с комплексен 
доклад 

7.1.6
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.6
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.6
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.7 Село Мусачево - селище от V-ти функционален тип 

7.1.7
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 15, 
16, 29, 17, 28, 18, 19 

3 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.7
.2 

сгради - II-та зона - вс. 
останали квартали и 

преотр. имоти в землището 
2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.7
.3 

за индивидуално жилищно 
застрояване до 300 кв.м 

РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.7
.4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 

7.1.7
.5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.8 Село Петково - селище от V-ти функционален тип 

7.1.8
.1 

сгради - I-ва зона:кв.№ 7, 
19, 20, 21, 22, 6, 5, 8 

3 лв./кв.м със сутерен 
1 месец без комплексен 

доклад за оценка на 
съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.8
.2 

сгради - II-та зона - вс. 
останали квартали и 

преотр. имоти в землището 
2 лв./кв.м със сутерен 

 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

7.1.8.
3 

за индивидуално 
жилищно застрояване до 

300 кв.м РЗП 

50 % от стойността на 
изброените по-горе 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 
7.1.8.

4 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 
постройки върху терени 

25 % от стойността на 
изброените по-горе 



гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1,  
тел: 0725/ 60 220, факс 0725/ 60 200 

www.elinpelin.org 

 

 

за жилищно строителство 

7.1.8.
5 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                  
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.9 Селата Столник и Доганово - селища от VI-ти функционален тип 

7.1.9.
1 

сгради в еднозоналните 
селища 2 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.9.
2 

за индивидуално 
жилищно застрояване до 

300 кв.м РЗП 
50 % от стойността в т.7.1.9.1 

7.1.9.
3 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 
постройки върху терени 

за жилищно строителство 

25 % от стойността в т.7.1.9.1 

7.1.9.
4 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

7.1.10 
Селата Чурек, Огмняново, Елешница, Григорево, Голема Раковица - селища от VII-ми 

функционален тип 

7.1.10
.1 

сгради в еднозоналните 
селища 2 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.10
.2 

за индивидуално 
жилищно застрояване до 

300 кв.м РЗП 
50 % от стойността в т.7.1.10.1 

7.1.10
.3 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 
постройки върху терени 

за жилищно строителство 

25 % от стойността в т.7.1.10.1 

7.1.10
.4 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

- до 500м - 300 лв.;                                                 
- 500-5000м -300 лв.+ 0,2 лв/м' 
за горницата                                                   
-над 5000м - 1600 лв. 

1 месец / 7 раб.дни 

7.1.11 
Селата Потоп, Караполци, Крушовица, Богданлия - селища от VIII-ми функционален 

тип 

7.1.11
.1 

сгради в еднозоналните 
селища 2 лв./кв.м със сутерен 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.11
.2 

за индивидуално 
жилищно застрояване до 

300 кв.м РЗП 
50 % от стойността в т.7.1.11.1 
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№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

7.1.11
.3 

за преустройство и 
реконструкция, както и за 
строеж на второстепенни 

постройки върху терени за 
жилищно строителство 

25 % от стойността в 
т.7.1.11.1 

1 месец без комплексен 
доклад за оценка на 

съответствието и 7 работни 
дни за проекти с комплексен 

доклад 

7.1.11
.4 

за линейни 
инфраструктурни обекти  

0.3 % от стойността на обекта 

7.1.12 
Сгради в строителните 

граници 1 лв./кв.м със сутерен 

7.1.13 Сгради с ПУП-ПЗ 2 лв./кв.м със сутерен 

7.1.14 Сгради във вилна зона 1,5 лв./кв.м със сутерен 

7.2 

Издаване на разрешение за 
преустройство и 

реконструкция за обекти от 
първа до шеста категория 

25 % от стойността в т.7.1 

7.3 

Издаване на разрешение за 
поставяне на преместваеми 

обекти и на рекламни 
елементи, съгласно чл.56 и 

57 от ЗУТ 

150 лв. 30 дни 300 лв. 14 дни 450 лв. 7 дни 

8. 
Одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на строителството в обхвата на 

съществените отклонения и вписването му към издаденото разрешение за строеж 

8.1 За жилищни сгради 
0.15 лв./кв.м със сутерен + 30 

лв. за вписване на 
измененията 

1 месец / 7 раб.дни 

8.2 За нежилищни сгради 
0.30 лв./кв.м със сутерен + 50 

лв. за вписване на 
измененията 1 месец / 7 раб.дни 

8.3 
За идейни проекти 

30% от цената на 
съответната услуга 

9. Заверка на екзекутиви 

30% от цената на услугата по 
т.8.1 или 8.2, но не по-малко 
от 30 лв. за жил. сгради и 50 

лв. за нежилищни сгради 

1 месец 

10. 
Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строит. линия и ниво 

на строеж 

10.1 жилищни сгради 40 лв. 3 дни 60 лв. 1 дни 

  
10.2 допълващо застр. в терени 

за жил. и вилно застрояване 
30 лв. 3 дни  40 лв. 1 дни  

10.3 
сгради в терени за произв., 
складова, търговска и др. 
дейност 

80 лв. 3 дни  150 лв. 1 дни  

11. Заверяване съответствието на строежа съгл. стр. книжа и ПУП 

11.1 за жилищни сгради 30 лв. 4 дни 

11.2 за всички останали 100 лв. 4 дни 

12. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория 
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12.1 
Издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от IV категория, 

чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ) 

12.1.1 

за частни пътища, улици от 
второстеп. ул. мрежа V и VI 
клас и съоръженията към 

тях по чл.8, ал.1, т.1 и т.2 от 
ЗУТ 

по 150 
лв.на 

100 м', 
но max 

3000 лв. 

7 
работни 

дни 

по 200 
лв.на 

100 м', 
но max 

4500 лв. 

4 
работни 

дни 

по 300 
лв.на 

100 м', 
но max 

6000 лв. 

2 
работни 

дни 

 

№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

12.1
.2 

 за жилищни и смесени 
сгради със средно 

застрояване, сгради и 
съоръж. за обществено 

обслужване с РЗП от 1000 до 
5000 кв.м. или с капацитет от 

100 до 200 места за 
посетители  

500 лв. 
7 

работни 
дни 

1000 лв. 
4 

работни 
дни 

1500 лв. 
2 

работни 
дни 

12.1
.3 

за производств. сгради с 
капацитет от 50 до 100 раб. 
места и съоръжения към тях 

500 лв. 
7 

работни 
дни 

1000 лв. 
4 

работни 
дни 

1500 лв. 
2 

работни 
дни 

12.1
.4 

за паркове, градини и 
озеленени площи до 1 хектар 

300 лв. 
7 

работни 
дни 

500 лв. 
4 

работни 
дни 

700 лв. 
2 

работни 
дни 

12.1
.5 

за реконструкции, 
преустройства, осн. ремонти 
и смяна на предназнач. на 

строежите от IV кат. за 
строежи с РЗП дo 100 кв.м. 

250 лв. 
7 

работни 
дни 

350 лв. 
4 

работни 
дни 

500 лв. 
2 

работни 
дни 

12.1
.6 

за реконструкции, 
преустройства, осн. ремонти 
и смяна на предназнач. на 

строежите от IV кат. за 
строежи с РЗП над 100 кв.м. 

250 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.20 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

7 
работни 

дни 

350 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.50 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

4 
работни 

дни 

500 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.75 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

2 
работни 

дни 

12.1
.7 

за жилищни и смесени сгради 
и съоръж. за обществено 

обслужване с РЗП до 1000 
кв.м или с капацитет до 100 

места за посетители 

250 лв. 7 работни дни 

12.1
.8 

за вътрешни преустройства 
на сградите от I до IV 

категория, с които не се 
засяга конструкцията им 

200 лв. 
7 

работни 
дни 

300 лв. 
4 

работни 
дни 

500 лв. 
2 

работни 
дни 

12.2 
Издаване на удостоверения по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ (строежи от V категория, чл.137, 

ал.1, т.5 от ЗУТ) 

12.2
.1 

за жилищни и смесени сгради 
и съоръж. за обществ. 

200 лв. 7 работни дни 
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обслужване с РЗП до 1000 
кв.м. или с капацитет до 100 

места за послетители  

12.2
.2 

за производств. сгради с 
капацитет до 50 раб. места и 

съоръженията към тях 
350 лв. 

7 
работни 

дни 
600 лв. 

4 
работни 

дни 
800 лв. 

2 
работни 

дни 

12.2
.3 

за строежите от допълващо 
застрояване, извън тези от 
шеста категория по чл.137, 

ал.1, т.6 от ЗУТ 

150 лв. 
7 

работни 
дни 

250 лв. 
4 

работни 
дни 

400 лв. 
2 

работни 
дни 

12.2
.4 

за реконструкции, 
преустр.,осн. ремонти и 
смяна на предназнач. на 

строежите от V кат. за 
строежи с РЗП дo 100 кв.м. 

100 лв. 
7 

работни 
дни 

150 лв. 
4 

работни 
дни 

200 лв. 
2 

работни 
дни 

№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълне
ние (дни) 

12.2
.5 

за реконструкции, 
преустройства, осн. ремонти 
и смяна на предназнач. на 

строежите от V кат. за 
строежи с РЗП над 100 кв.м. 

100 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.20 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

7 
работни 

дни 

150 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.30 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

4 
работни 

дни 

200 лв. 
за 100 
кв.м + 

0.50 лв. 
за всеки 
кв.м над 
100 кв.м 

2 
работни 

дни 

12.2
.6 

за сградни отклонения на 
инженерната инфраструктура 

към обекти V категория 

150 
лв./м',но 
макс.100

0 лв. 

7 
работни 

дни 

250 
лв./м',но 
макс.150

0 лв. 

4 
работни 

дни 

500 
лв./м',но 
макс.200

0 лв. 

2 
работни 

дни 

13. 

Освидетелстване за 
премахване на строежи, 

негодни за ползване, 
застрашени от самосрутване 

или вредни в санитарно-
хигиенно отнош. (чл.195, 

чл.196 от ЗУТ) 

без такса 

14. 

Издаване на акт за 
узаконяване на строеж 

(чл.184 от ПЗР към ЗИД на 
ЗУТ) 

3 пъти по-висока от 
предвидената по общия ред 

такса за разрешение за 
строеж 

Един месец 

15. 

Допълване (поправка) на 
одобрен кадастрален план 
(чл.134, ал.2 от ЗУТ и чл.4, 

ал.1, т.2 от ЗКИР) 

без такса 

16. 
Издаване на удостоверение 
за идентичност на поземлен 

имот 
20 лв. 10 дни 30 лв. 7 дни 40 лв. 3 дни 

17. 
Издаване на удостоверение 
за степен на завършеност 

(чл.181 от ЗУТ) 
50 лв. 14 дни 80 лв. 7 дни 120 лв. 3 дни 

18. Издаване на удостоверение 50 лв. 30 100 лв. 15 150 лв. 7 
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за търпимост на строеж (§16 
от ДР на ЗУТ) 

календ. 
дни 

работни 
дни 

работни 
дни 

19. Регистриране на технически 
паспорти на строежите 

50 лв. 
3 

работни 
дни 

80 лв. 
2 

работни 
дни 

120 лв. 
1 

работен 
ден 

20. Заверка на скица след 
изтичане на срока 

5 лв. 3 дни 8 лв. 2 дни 10 лв. 1 ден 

21. 
Издаване на удостоверение 
по чл.52, ал.5 и пар.4, ал.1, 

т.4 от ПЗР на ЗКИР 
50 лв. 7 дни 80 лв. 4 дни 120 лв. 2 дни 

22. 
Копие от кадастрален и 

регулац. план 

1.4 
лв./кв.дм

, но 
мин.5 

лв. 

3 дни 

2.1 
лв./кв.дм

, но 
мин.15 

лв. 

2 дни 

2.8 
лв./кв.дм

, но 
мин.20 

лв. 

1 ден 

23. 
Копие от реперен карнет за 1 

бр.точка             

23.1 за триангулачна точка (mm) 3 лв. 7 дни 3 лв. 4 дни 4 лв. 2 дни 

23.2 за полигонова (nm) и осова 
(om) и нивелачен репер (нр) 

3 лв. 7 дни 4.50 лв. 4 дни 6 лв. 2 дни 

24. 
Даване на проектен 

планоснимачен номер на 
имот 

10 лв. 7 дни 15 лв. 4 дни 20 лв. 2 дни 

 

№ 
по 
ре
д 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА  

БЪРЗА УСЛУГА  
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА  

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

такса 
(лева) 

срок на 
изпълнен
ие (дни) 

25. Допускане на устройствена процедура 

25.
1 

за изработване на ПУП-ПП 
за обекти на техн. 

инфраструктура извън 
урбанизираната територия 

50 лв.  Един месец 

25.
2 

за изменение на влязъл в 
сила ПУП 50 лв. 14 дни 100 лв. 7 дни 150 лв. 3 дни 

25.
3 

за изработване на ПУП за 
имоти извън урбанизираните 

територии 
50 лв. 

26. Процедура за одобряване на 
план за регулация и ИПР 

50 лв. 

27. Процедура за одобряване на 
план за застрояване и ИПЗ 

50 лв. 

28. 
Процедура за одобряване на 

изменение на план за 
регулация и застрояване 

100 лв. 

29. 
Процедура за одобряване на 

работен устройствен план 
(РУП) 

100 лв. 

30. Процедура за одобряване на 
план за регулация и 

200 лв. 
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застрояване и работен 
устройствен план (РУП) и 

ИПРЗ 

31. Такса за подаване на жалби 30 лв. 

 


