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АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 

 СО-РАЙОН „СЕРДИКА” 

 
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 
  

 

 

№  

 

УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

1.  Издаване на удостоверение за 

наследници 

2016 7  5,00  3 7,50 1 10,00 Заявление, смъртен акт, 

документ за самоличност 

2. Издаване на удостоверение за 

идентичност на имена 

2092 7 3,50  3 5,25 1  7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

3. Издаване на удостоверение за липса 

на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане или смърт) 

2038 7  3,50 3 5,25 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

4. Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак - дубликат 

2037 7  5,00 3 7,50 1 10,00  Заявление, документ за 

самоличност 

5. Издаване на препис-извлечение от акт 

за смърт за втори и следващ път 

2034 7  5,00 3 7,50 1 10,00  Заявление, документ за 

самоличност 

6. Издаване на удостоверение за 

семейно положение, съпруг/а и деца 

2075 7  5,00 3 7,50  1 10,00  Заявление, документ за 

самолич-ност 

7.  Издаване на удостоверение за 

съпруг/а и родствени връзки 

2036 7  5,00 3 7,50 1 10,00 Заявление, документ за 

самоличност 



8. Издаване на удостоверение за 

семейно положение 

2109 7 5,00 3 7,50 1 10,00 Заявление, документ за 

самоличност 

9. Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес 

2128 веднага 2,50 лв. - - - - Заявление, документ за 

самоличност 

10. Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 

1997 веднага 2,50 - - - - Заявление, документ за 

самоличност 

11. Заверка на документи по гражданско 

състояние за чужбина 

2110 7  5,00  3  7,50  до 1 10,00  Заявление, документ за 

самоличност 

12. Издаване на удостоверение за 

раждане - дубликат 

2076 7  5,00  3  7,50  до 1 10,00  Заявление, документ за 

самоличност 

13. Издаване на удостоверение за 

родените от майката деца 

2057 7  3,50  3  5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

14. Издаване на удостоверение за правно 

ограничение 

2108 7 3,50  3  5,25  до 1 7,00 Заявление, документ за 

самоличност 

15. Издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на населението 

2077 7 3,50  3 5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

16. Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна 

на постоянен адрес 

2079     веднага 2,50 Заявление, документ за 

самоличност,декларация –

съгласие от собственик, 

копие от нотариален акт 

17. Издаване на удостоверение за 

промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

2056 7  3,50  3 дни 5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

18. Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес за първи път 

2129     веднага 2,50  Заявление, документ за 

самоличност,декларация –

съгласие от собственик, 

копие от нотариален акт 

 

19. Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за 

промяна на настоящ адрес 

2107     веднага 2,50  Заявление, документ за 

самоличност,декларация –

съгласие от собственик 

чл.92 от ЗГР, копие от 

нотариален акт 



20. Издаване на удостоверение за 

промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 

2104 7  3,50  3 5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

21. Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес за първи път 

2074  -   веднага 2,50  Заявление, документ за 

самоличност, декларация –

съгласие от собственик, 

копие от нотариален акт 

22. Издаване на удостоверение за 

сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

2017 7  3,50  3 5,25  до 1. 7,00  Заявление, документ за се-

мейно положение от чуждия 

гражданин/преведен и 

легализиран/ декларация-

съгласие от другото лице 

,документ за самоличност 

23. Издаване на удостоверение за 

снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански 

брак в Република България 

2073 7 3,50  3  5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

24. Издаване на заверен препис или копие 

от личeн регистрационeн картон или 

страница от семейния регистър на 

населението 

2020 7  2,50  3 5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

25. Издаване на препис от семеен 

регистър, воден до 1978 г. 

2039 7   2,50 3  5,25  до 1 7,00  Заявление, документ за 

самоличност 

26. Предоставяне на данни по 

гражданската регистрация на 

държавни органи и институции 

1987 до 2 - - - - - Писмено искане 

27. Издаване на многоезично извлечение 

от акт за гражданско състояние 

 

2000 

 

7 

 

5,00 

 

3 

 

7,50 

 

до 1 

 

10,00 

Заявление, документ за 

самоличност 

28. Припознаване на дете  2053 до 90 - - - - - Декларация, документ за 

самоличност 

29. Възстановяване и промяна на име 2033  - - - до 1 - Заявление, документ за 

самоличност 

30. Промяна в актовете за гражданско 

състояние 

2132 веднага - - - - - Заявление, документ за 

самоличност 

31. Издаване на справки по искане на 

съдебни изпълнители 

2058 до 2 - - - - - Писмено искане 



32. Комплектоване и проверка на 

документи към искане за 

установяване на българско 

гражданство 

2390 30 10 - - - - Заявление, преписи от 

документи по гражданско 

състояние, документ за 

самоличност 

 33. Отразяване на избор или промяна на 

режим на имуществените отношения 

между съпрузи 

2040 до 2  20 - - - - Заявление, документ за 

самоличност 

34. Вписване на сдруженията на 

собствениците в общинския регистър 

2118 14 - 

 

- - - - Заявление, информация по 

чл.44 ал. 3 от ЗУЕС, 

документ за самоличност 

35. Издаване на удостоверение за иден-

тичност на административен адрес 

 7 3,50 - - - - Заявление, документ за са-

моличност, нотариален акт 

36. Издаване на удостоверение на 

председател на етажната собственост 

 7 3,50 3 

 

7,50 до 1 10,00 Заявление; 

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

 
 

 

 

№  

 

УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

1.  Издаване на удостоверение за 

осигурителен доход (УП 2) 

 

2134 14 -  - - - - Заявление; Копие или 

оригинал от трудо-

ва/служебна книжка; 

2. Издаване на удостоверение за 

осигурителен стаж (УП 3) 

2133 14 -  - - - - Заявление; Копие или 

оригинал от трудо-

ва/служебна книжка; Нот-

риално заверено пълно-

мощно в оригинал (когато 

документът се подава от 

упълномощено лице) 

 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО И ДЕЛОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 
 

 

 

№  

 

УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

1. Издаване на удостоверение за 

настойничество и попечителство 
2391 7 - 

 
- - -  

Заявление; Съдебно 

решение. 

2. 

 

 

Признаване и изпълнение на съдебно 

решение или друг акт на 

чуждестранен съд или друг орган 

1994 

 

 

7 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Заявление, документ за 

самоличност,преведен и 

легализиран акта на 

чуждестранния орган 

3. Предоставяне на достъп до 

обществена информация 

2 14 Съгласно заповед на министъра на финансите 

 

Заявление;  

4.  Копие от документ формат А4  7 0,09 3 0,14 1 0,18 Заявление;  

5. Двустранно копие от документ 

формат А4 
 7 

0,15 
3 0,23 1 0,30 

Заявление; 

6. Разпечатка на документ формат А4  7 0,12 3 0,18 1 0,24 Заявление; 

7. Дискета с дигитално копие на 

документ 
 7 

1,20 
3 1,80 1 2,40 

Заявление; 

8. Диск с дигитално копие на документ  14 5,00 3 7,50 1 10,00 Заявление; 

9. Писмена справка  14 1,59 - - - - Заявление; 

10. Заверка на копие от документ А4  7 0,50 3 0,75 1 1,00 Заявление; 

11. За двустранно заверено копие  7 1,00 3 1,50 1 2,00 Заявление; 

12. За консултиране и изготвяне на 

становище, експертна оценка, 

служебна бележка или друг документ, 

издаден по искане на физическо или 

юридическо лице 

 

7 

 

 

 

30,00 

 

 

 

3 

 

 

 

1,50 

 

 

 

1 

 

 

 

2,00 

 

 

 

Заявление; 

 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” 
 

  

 

 

№  

 

УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

1.  
За извършване на проверка и заверка 

на молба-декларация по 

обстоятелствена проверка за 

придобиване право на собственост 

 

 

 

 

 

 

 7 20,00 - - - - 4 бр. Молба – декларация, 

заверена в Общински при-

ходи - отдел „Сердика”; 

Актуална скица на имота, 

издадена от СГКК; Др. 

документи - при необхо-

димост;Удостоверение за 

наследници - при необходи-

мост; Комбинирана скица – 

при необходимост; Нота-

риално заверено пълно-

мощно – при необходимост.   

2. За извършване на проверка и 

презаверка на молба-декларация по 

обстоятелствена проверка за имоти.   

 7 10,00  - - - - Заверена  Молба – 

декларация за презаверка; 

Скица на имота, издадена от 

СГКК - актуална; Др.  

документи – при необхо-

димост; Удостоверение за 

наследници - при необхо-

димост; Комбинирана скица 

– при необходимост.  

Нотариално заверено 

пълномощно – при 

необходимост.   

3. Издаване на дубликат и заверено 

копие от договор за покупко-

продажба на жилища.  

 7 7,50  3 11,25 1 15,00 Заявление; Удостоверение за 

наследници – при 

необходимост. Нотариално 

заверено пълномощно – при 

необходимост. 

   



4. Издаване на заверено копие от акт за 

общинска собственост и други 

документи от архива на отдел „УОС”. 

 7 7.50  3 11,25 1 15,00 Заявление; 

Документи, доказващи 

интерес. 

5. Извършване на справка по досиетата 

на актове за общинска собственост.  

 7 15,00  3 22,50 1 30,00 Заявление; Документи, 

доказващи интерес. 

6. Извършване на справки по извършени 

сделки с имоти – общинска 

собственост. 

 7 15,00  3 22,50 1 30,00 Заявление; Документи, 

доказващи интерес. 

7.  Издаване на служебни бележки и 

удостоверения. 

 7 15,00  3 22,50 1 30,00 Заявление; Др. документи – 

при необходимост. 

8. Издаване на писмо – съгласие и 

комплектуване на преписка за 

заличаване на ипотека, вписана в 

полза на Столична община. 

 7 30,00  - - - - Заявление;Удостоверение от 

ДСК – оригинал; Документ 

за учредяване на ипотека – 

копие. 

9. Издаване на удостоверения за 

деактуване на общински имоти и 

имоти възстановени по 

реституционни закони. 

1988 7 15,00  3 22,50 1 30,00 Заявление; Документ за 

собственост или възста-

новяване; Удостоверение за 

наследници – при необхо-

димост.   

10. Комплектуване на преписка за 

изкупуване право на собственост от 

физически или юридически лица 

върху земя с учредено право на 

строеж. 

 30 30,00  14 45,00 - - Заявление; Документ за 

собственост на сграда или 

самостоятелен обект в 

сграда;  Актуална скица на 

имота, издадена от СГКК; 

Удостоверение за  наслед-

ници – при необходимост.  

11. Комплектуване на преписка за 

учредяване  право на строеж, 

пристрояване или надстрояване върху 

имот – частна общинска собственост.  

 30 30,00  14 45,00 - - Завление; Заверен проект – 

при пристрояване или 

надстрояване; Др. документи 

– при необходимост. 

12. Издаване на удостоверение за наличие 

или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността 

върху недвижими имоти. 

 

 7 20,00 3 30,00 1 40,00 Заявление; Други документи 

– при необходимост. 



13. Комплектуване на преписка за 

прекратяване на съсобственост или 

изкупуване на общински имот.  

 30 30,00  14 45,00 - - Заявление; Документ за 

собственост на сграда или 

самостоятелен обект в 

сграда; Актуална скица на 

имота, издадена от СГКК. 

Удостоверение за наслед-

ници – при необходимост; 

Нотариално заверено 

пълномощно – при 

необходимост.   

14. За издаване на удостоверения 

свързани с недвижими имоти за 

съдилища, нотариуси, областна 

администрация, СОАПИ, общински 

фирми, юридически и физически лица 

 7 15,00 3 22,50 1 30,00 Служебна кореспонденция; 

За физически и юридически 

лица: Заявление;  Други 

документи – при 

необходимост. 

15. Извършване на писмени справки, 

относно реституционни претенции и 

отчуждителни производства 

включваща един поземлен имот 

 7 30,00 3 45,00 1 60,00 Заявление; Други документи 

– при необходимост. 

16.  Писмено консултиране на фирми, 

адвокати, брокери и професионално 

заинтересовани лица 

 7 50,00 3 75,00 1 100,00 Заявление; Други документи 

– при необходимост. 

17. Установяване на жилищни нужди - 

картокетиране и издаване на 

удостоверение 

2105 60 20,00  - - - - Съгласно чл. 6, ал. 3 и ал. 4 

от НРУУРОЖТСО. 

18. Издаване на удостоверение за 

картотекиране на граждани по реда на 

Закона за наемните отношения (отм.) 

с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от 

Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове 

2398 30 25,00  - - - - Заявление и декларация по 

НРПЖ; 

Удостоверение за група; 

Протокол на комисията по 

чл. 10 от НРУУРОЖТСО. 

 

19 . За издаване на настанителна заповед  7 10,00  - - - - Протокол на комисията по 

чл. 10 от НРУУРОЖТСО; 

Декларация по чл. 6 от 

НРУУРОЖТСО; Заповед. 



 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” 

 
 

 

 

№  

 
УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

часа 

ЦЕНА 

лв.  

 

1. Откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и 

ниво на строежа и съставяне на 

Протокол 2 и 2а 

1990 7 10,00 3 15,00 1 20,00 Заявление; документ за 

собственост, влязло в сила 

разрешение за строеж, 

разрешение за извозване на 

земни маси, договор за 

строителен надзор.  

2. Издаване на разрешение за разкопа-

ване на улични и тротоарни настилки 

и вътрешно квартални пространства  

2042 7 дни - - - - - Заявление; влязло в сила РС. 

3. Разглеждане и одобрявяне на 

инвестиционни проекти, по които се 

издава разрешение за строеж 

2054 30 с 

РЕСУТ 

14 с 

доклад 

изчисл

ява се 

- - - - Заявление; документ за 

собственост, съгласувки с 

инвестиционните дружества, 

проект. 

4. Издаване на разрешение за строеж за 

линейни инфраструктурни обекти 

2112 30 с 

РЕСУТ 

14  с 

доклад 

изчисл

ява се 

- - - - Заявление; документ за 

собственост, проект. 

5. Одобряване на проект, когато 

одобрените инвестиционни проекти са 

изгубени 

2024 7  50% от 

таксата 

на РС 

- - - - Заявление; документ за 

собственост. 

6.  Приемане и удостоверяване предава-

нето на екзекутивна документация 

2026 14 изчисл

ява се 

    Заявление;  екзекутиви. 

7. Презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило действието 

си поради изтичане на срока 

2113 30 50% от 

таксата 

на РС 

    Заявление; копие от старото 

разрешение. 



8. Измерване, кубиране и маркиране на 

дървесина, добита извън горския фонд  

с общинска марка 

 10 5 на 

кубик 

- - - - Представяне на разрешително 

и заявление. 

9. Издаване на превозен билет за 

транспортиране на дървесина добита 

извън горския фонд (такса) 

 10 10 - - - - Заявление; разрешение за сеч 

на растителността. 

10. Регистрация на собственици на пчели 

и пчелни семейства (извършва се от 

кметствата) 

2029 7 - - - - - Заявление; данни на собстве-

ника; адрес на пчелина; брой 

отглеждани пчели; брой ново-

закупени семейства; реги-

страционен номер на пчелина. 

11. Заверка на анкетни формуляри към 

анкетна карта за регистрация на 

земеделски производители в 

областната дирекция "Земеделие" 

2030 7  - - - - - Заявление; анкетна карта. 

12. Издаване на направление за 

определяне на маршрут за 

транспортиране на строителни 

отпадъци и/или земни маси 

 7 - - - - - Заявление; ПУСО, сключен 

договор с депа за извозване на 

отпадъци; договор с фирма за 

транспортиране на 

отпадъците  

13. Изготвяне на експертна оценка на 

дървесна и храстова растителност – до 

5 бр. дървета 

 30  30,00 14 45,00 7 60,00 Заявление, документ за 

собственост 

14. Изготвяне на експертна оценка на 

дървесна и храстова растителност – до 

10 бр. дървета 

 30  50,00 14 75,00 7 100,00 Заявление, документ за 

собственост 

15. Изготвяне на експертна оценка на 

дървесна и храстова растителност – 

над 10 бр. дървета 

 30  100,00 14 150,00 7 200,00 Заявление, документ за 

собственост 

16. Издаване на разрешение за кастрене 

или премахване на дървесна 

растителност в частен имот  

 30  30,00 14 45,00 7 60,00 Заявление, документ за 

собственост, съгласие на 

съсобственици при наличие 

на такива;  



17. Съгласуване или становище на 

инвестиционен проект по част 

„Паркоустройство и благоустройство” 

за физически лица  

 30  20,00  

 

- - - - Заявление; паркоустройствен 

и благоустройствен проект 

заверен от Дирекция  „Зелена 

система” на СО. 

18. Съгласуване или становище на 

инвестиционен проект по част 

„Паркоустройство и благоустройство” 

за юридически лица 

 30  50,00  - - - - Заявление; паркоустройствен 

и благоустройствен проект 

заверен от Дирекция  „Зелена 

система” на СО.  

19. Издаване на разрешение за 

преместване на дървесна растителност 

от частен имот 

 30 20,00 - - - - Заявление;  документ за 

собственост и съгласие на 

съсобственици. 

20. Заверка на екзекутивна документация 

– обекти на инженерната 

инфраструктура 

 30 30% от 

цената 

за 

одобря

ване на 

проект 

    Заявление; документ за 

собственост; РС; екзекутивни 

проекти по всички части 

 

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ” 

 
 

 

 

№  

 

УСЛУГА 

 

 

 

УИ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТАКСА/ЦЕНА 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

ОБИКНОВЕНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв. 

СРОК 

дни 

ЦЕНА 

лв.  

СРОК 

часа 

ЦЕНА 

лв.  

1.  Вписване в регистъра на технически 

паспорт на строеж 

1995 7  10,00  - - - - Заявление 

2. Допускане изработването на проекти 

за изменение на подробни 

устройствени планове 

2001 14  100,00  - - - - Заявление 

3. Издаване на заверено копие от 

подробен устройствен план 
14 10,00 

 

10,00 7 15,00 3 20,00 Заявление 



4. Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа 

1990 3 10,00 лв. - - - - Заявление, виза за 

пректиране, разрешение за 

строеж, акт обр.2, 

протокол от трасиране, 

одобрен ПБЗ, 

трасиловъчен план, док. за 

собственост 

 

5. Разглеждане и одобряване на 

инвестиционни проекти за ново 

строителство, по които се издава 

разрешение за строеж: 

- Жилищно строителство 

 

- Обществени сгради 

2054 30   

 

 

0,20 кв.м. 

0,40 кв.м. 

- - - - Заявлени, документ за 

собственост, виза за 

проучване и проектиране , 

комплектован проект съгл. 

Наредбата по чл. 139, ал. 5 

, оценка за съответствие 

на осн. Чл. 142, ал.6 от 

ЗУТ 

 

6. Издаване на констативни протоколи и 

удостоверения за степен на 

завършеност на строежи по чл.181, 

ал.2 от  ЗУТ 

2063 14  от 250,00 

до 900,00  

- - - - Заявление 

7.  Издаване на разрешение за строеж за 

ново строителство 

2112 7  12,00 - ІІ 

зона 

6,00 - V 

зона 

- - - - Заявление за издаване на 

разрешение за строеж, 

одобрени проекти, 

документ за собственост, 

документ за платена такса 

8. Издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по териториално и 

селищно устройство  

2119 14  5,00  7 7,50 3 10,00 Заявление 

9. Издаване и разрешение за изработване 

на подробни устройствени планове 

2026 14  100,00  - - - - Заявление 

10. Издаване скица-виза за проучване и 

проектиране: 

- по одобрен ПУП: 

- в останалите случай: 

2083 14   

40,00  

150,00  

    Заявление, документ за 

собственост; скица от 

АГКК, комбинирана скица 



11. Процедура за одобряване на 

изменение на план за регулация 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

2117 14   

 

200,00 

250,00 

300,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

12. Процедура за одобряване на 

изменение на план за застрояване 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

2117 14  
  

200,00 

250,00 

300,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

13. Процедура за одобряване на 

изменение на план за регулация и 

застрояване 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

2117 14   

 

400,00 

500,00 

600,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

14. Процедура за одобряване на план за 

застрояване 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

2117 14   

200,00 

250,00 

300,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

15. Процедура за одобряване на работен 

устройствен план 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

2117 14   

400,00 

500,00 

600,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

16. Процедура за одобряване на план за 

регулация и застрояване (изменение на 

план за регулация и застрояване) и 

работен устройствен план 

- до 1 дка : 

- до 10 дка : 

- над 10 дка : 

   

 

 

600,00 

700,00 

800,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 



17. Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива в условията на чл. 150 от 

ЗУТ: 

- за допускане  

- за одобряване   

   

 

100,00 

200,00 

    Заявление; документ за 

собственост; скица; 

проект. 

18. Издаване на разрешение съгл. чл.56 и 

чл.57 от Закона за устройство на 

територията -  рекламен елемент с 

едностранна рекламна площ до 4 кв.м 

в частни имоти 

 

30 

 

 

 

 

200,00     Заявление; документ за 

собственост;виза. 

19. 
Издаване на разрешение съгл. чл.56 и 

чл.57 от Закона за устройство на 

територията -  фирмени надписи 

 

 

 

30 

 

 

50,00 - 

 

 

- - - 
Заявление; документ за 

собственост; проект. 

20. 
Издаване на разрешение съгл. чл.56 и 

чл.57 от Закона за устройство на 

територията - за преместваеми обекти 

по индивидуален проект 

1989 

30 8 

лв./кв.м., 

но не по-

малко от 

50 лв. 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект и 

виза. 

 

21. 
Издаване на разрешение съгл. чл.56 и 

чл.57 от Закона за устройство на 

територията- за преместваеми обекти - 

автомивки и автосервизи  

1989 

30 10 

лв./кв.м., 

но не по-

малко от 

100 лв. 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект и 

виза. 

 

22. Издаване на разрешение съгл. чл.56 и 

чл.57 от Закона за устройство на 

територията-  фирмен тотем 

 30 200,00 

 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

 

23. Издаване на удостоверение за въвеж-

дане в експлоатация на преместваем 

обект -  по индивидуален проект 

 7 300,00 

 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

 

24. 
Издаване на удостоверение за въвеж-

дане в експлоатация на преместваем 

обект -  автомивки и автосервизи 

 7 300,00 

 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

 



25. Съгласуване и одобряване на 

инвестиционен проект за узаконяване 

на строеж 

 7 три пъти 

стойност-

та за  одо-

бряване 

на инв. 

проект 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

 

26. Съгласуване на идейни инвестиционни 

проекти 

2023 30 30% от 

размера 

на 

съответна

та такса 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, виза за про-

учване и проектиране, 

комплектован проект съгл. 

Наредбата по чл. 139, ал.5, 

Оценка за съответствие на 

осн. Чл. 142, ал.6 от ЗУТ 

27. Одобряване на проект заснемане на 

извършен разрешен строеж, когато 

одобрените инвестиционни проекти са 

загубени: 

- Жилищно строителство 

 

- Обществени сгради 

2024 30   

 

 

0,20 

лв./кв.м., 

0,40 

лв./кв.м. 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, разрешение 

за строеж или друти 

строителни книжа, 

комплектован проект , 

съгласно Наредба 4 за 

обхват и съдържание на 

инвестиционните проект 

28. Приемане и удостоверяване на 

предаването на екзекутивна 

документация 

2026 30  30 % от 

таксата за 

одобрява

не на 

проекти 

за 

преустрой

ство 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, копие от 

разрешение за строеж, 

екзекутивни проекти, Акт 

образец 14 

 

29. Одобряване на инвестиционен проект 

за съдебна делба с РЕСУТ 

2055 30 дни 25% от 

одобре-

ния инве-

стиц. 

проект 

- - - - Заявление 

30. Допускане на изменения в одобрен 

инвестиционен проект 

2061 30 дни 50% от 

размера 

на таксата 

- - - - Заявление, проекти 

съгласно чл.154, ал.2 от 

ЗУТ, документ за 



на одоб-

рения ин-

вестиц. 

проект 

собственост, протокол 

образец 2 

 

31. Презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило действие си 

поради изтичане на срока 

2113 14 дни 50 % от  

таксите за 

разреше-

нието за 

строеж 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, актове и про-

токоли по време на 

строителството, удостове-

ряващи сроковете на изп. 

32. Издаване на разрешение за строеж без 

одобряване на инвестиционни проекти 

2130 30 дни 12,00 - ІІ 

зона 

6,00 - V 

зона  

- - - - Заявление, нотариален 

акт, становища по 

съответната част 

33. Издаване на акт за узаконяване на 

строеж 

2392 30 дни 3х12,00 - 

ІІ зона 

3х6,00 - V 

зона 

- - - - Заявление 

34. Проверка за установяване на съответ-

ствието на строежа с издадените стро-

ителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването 

2098 3 дни 30,00 лв. - - - - Заявление 

35. Одобряване на схема за разполагане на 

подвижни съоръжения пред 

стационарен търговски обект върху 

терен общинска собственост 

6 30  25,00 - - - - Заявление, схема 

36. Издаване на направление за 

определяне на маршрут за 

транспортиране на строителни 

отпадъци и/или земни маси 

7 3 - - - - - Заявление 

37. 
Издаване на разрешение за строеж за 

преустройство и реконструкция, както 

и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно 

строителство  

 30 25% от 

стойност-

та на раз-

решение-

то за ново 

строител. 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

 



38. Издаване на разрешение за строеж за 

плътни огради по  чл. 147, ал.1, т. 7 от 

Закона за устройство на територията 
 30 

 

изчислява 

се 

- 

 

 

- - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

39. Оценка за съответствие от РЕСУТ 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30% от 

стойност-

та на 

одобре- 

ния 

проект 

- 

 

 

 

 

- - - Заявление, документ за 

собственост, порект.    

40. Заверяване на преписи от документи и 

на копия от планове и документацията 

към тях  
 

7 10,00 3 15,00 - - Заявление, документ за 

собственост. 

 

41. 

Издаване на разрешение за строеж за 

вътрешна газова инсталация в 

жилищни, обществени, офис-сгради и 

др. 

 30 

10 % от 

стойност-

та по 

табл.1 от 

Приложе

ние 4 

- - - - Заявление, документ за 

собственост, проект. 

42. Изготвяне на становища за необхо-

димост от провеждане на различни 

процедури - за физически лица 
 30 20,00 

 

15 30,00 7 40,00 

Заявление, документ за 

собственост. 

 

43. Изготвяне на становища за необхо-

димост от провеждане на различни 

процедури - за юридически лица и 

ведомства 

 30 30,00 

 

15 45,00 7 60,00 

Заявление, документ за 

собственост. 

44. Процедура по чл.190 от ЗУТ за 

прокарване на временни пътища  30 
- 

 
- - - - 

Заявление, документ за 

собственост. 

45. Издаване на удостоверение за наличие 

или липса на претенции за възста-

новяване на собствеността върху 

недвижими имоти 

 14 20,00 

 

7 30,00 3 40,00 

Заявление, документ за 

собственост. 

 

46. Издаване на удостоверения по чл. 13 

от ППЗСПЗЗ   
30 

- - - - 
 

- 

Заявление, документ за 

собственост. 



47. Писмен отговор за липса на архивно 

досие в архива   14 
2,00 

 
7 3,00 3 4,00 

Заявление, документ за 

собственост. 

48. Издаване на писмена справка за 

предвиждания на действащи планове - 

ОУП и ПУП 
 30 20,00 

 
15 30,00 7 40,00 

Заявление, документ за 

собственост.    

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ” 

 

№ УСЛУГА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

дни 

ЦЕНА 

НА УСЛУГАТА 

лева 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Заверка на заявление за работно време 

на стационарен търговски обект . 

Вписване в регистър.  

30 

при чл.5,ал.1 от 

НРУИТДТСО 

 

7 

при чл.5, ал.3 от 

НРУИТДТСО 

- 
1. Заявление;  

2. Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 

от Закона за храните за обектите за търговия с храни-

телни стоки и заведения за хранене и развлечения.  

3.Удостоверение за вписване в регистър по Закона за 

занаятите и майсторско свидетелство- за обекти, в 

които се упражняват занаяти от юридически лица.  

4. Протокол от лабораторията на БАБХ или лицен-

зирана лаборатория за съответствие допустимите 

нива на шум в и около обекта:  

- за обекти работещи след 23ч.;  

- за обекти , работещи след 22ч., които с дейността си 

предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 

метра от жилищни сгради.  

5. За обект, разположен в сграда с режим на етажна 

собственост се изисква и съгласие на 50%+ 1 от 

собствениците, включително съгласието на всички 

непосредствени съседи.                                                   

 6. Разрешение за ползване на строеж или удостовере-

ние за въвеждане в експлоатация на строеж; разре-

шение за поставяне на преместваемо съоръжение . 

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/obsyjdania/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5.jpeg
http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/obsyjdania/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5.jpeg
http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/obsyjdania/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5.jpeg


2. Заверка на Заявление за работно време 

за търговия на открито в имот частна 

собственост. Вписване в регистър. 

30 

при чл.31, ал.4, 

от НРУИТДТСО 

 

7 

при чл.31, ал.5 и 

6 от 

НРУИТДТСО 

- 
 1.Заявление; 

2. Разрешение за поставяне на подвижно съоръжение.  

3. Когато заявителят е земеделски производител се 

прилагат копия от :  

-Анкетна карта за регистрация на земеделски 

производител, заверена от компетентния орган за 

съответната година; 

 -Регистрационна карта на земеделски производител, 

заверена за съответната година. 

3. 
Издаване на Разрешение за ползване 

на място за разполaгане на подвижни 

съоръжения пред стационарен търгов-

ски обект върху терен, общинска 

собственост. Вписване в регистър: 

- За маси пред заведение: 

 

- За стелажи, стендери и хладилни 

витрини: 

 

До1-во число на 

месеца, 

за който е 

разрешителното 

  

 

22,95 лв./кв.м. 

 на месец 

45,00 лв./кв.м. 

на месец 

1. Заявление; 

2. Индивидуална схема, указваща заеманата площ, 

пространственото разположение, отстоянията от 

сгради и от регулационни имотни граници, съгласу-

вана с дирекция „Транспорт” на СО и с отдел „Пътна 

полиция” при СДП, одобрена от главния архитект на 

района.  

3.Заявление за работно време на стационарен търговс-

ки обект / Уведомление,Търговска регистрация/ 

4.  Издаване на Разрешение за ползване 

на място за извършване на търговия на 

открито върху терен, общинска 

собственост. Вписване в регистър. 

 

До1-во число на 

месеца, 

за който е 

разрешителното 

 

45,00 лв./кв.м. 

на месец; 

 

1,65 лв./кв.м. 

на ден 

 

1.Заявление; 

2. Актуално удостоверение за вписване в търговския 

регистър към Агенция по вписванията или актуално 

състояние издадено от търговския регистър. 

3. Когато заявителят е земеделски производител се 

прилагат копия от : 

-Анкетна карта за регистрация на земеделски 

производител, заверена от компетентния орган за 

съответната година; 

 -Регистрационна карта на земеделски производител, 

заверена за съответната година. 

5. Издаване на разрешение за ползване на 

място чрез поставяна на фирмени 

информационно-указателни табели 

(ФИУТ) 

 

7 

 

50,00 лв. /кв.м 

на месец 

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване 

на място чрез поставяне на фирмени информационно-

указателни табели (ФИУТ) 

2. Списък на местата за поставяне на ФИУТ за 

обекта/дейността с посочване на вида на табелите. 

3. Отбелязано местоположение на всяка ФИУТ върху 

извадка от карта на гр. София, съгласно списъка. 

4. Визуализация на всяка ФИУТ, съгласно списъка. 

5. Текстово и графично съдържание на ФИУТ – 2бр. 

6.Декларация (по образец) за изработване и поставяне 

на ФИУТ в съответствие с общински типов проект 



 


