ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1:

№
по
ред
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Вид услуга
Издаване на заверено препис-извлечение от решения,
протоколи, заповеди, актове и договори
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна
бележка
Бланки
Молба с декларация за закупуване на жилище
Тръжни книжа:
-за приватизация
-за отдаване под наем и аренда
-за продажба по ЗОС
-за възлагане на обществен превоз
-процедури по ЗОП
Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения,
протоколи и други документи
Попълване приложение на данъчни декларации
Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30
Одобряване на екзекутивна документация и издаване на
становище по чл. 6, ал. 2, т. 10 от Наредба № 6 за разрешаване
ползването на строежите в Р България:
1.за нови строежи /вкл. Пристройки, надстройки и
реконструкции с конструктивни промени/ на база РЗП
2.за преустройство и реконструкции без конструктивни
промени на база РЗП;
3.за обекти от ижинерната инфраструктура
Одобряване и съгласуване на комплексни инвестиционни
проекти:
1.за жилищни сгради /вкл. Пристройки, надстройки и
реконструкции с конструктивни промени/ на база РЗП;
2.за нежилищни сгради /вкл. Пристройки, надстройки и
реконструкции с конструктивни промени/ на база РЗП;
3.за преустройство и реконструкции без конструктивни
промени на база РЗП;
4.за узаконяване;

ЦЕНА
3.00 лв./стр. и 0.50 лв. за
всяка следваща
3.00 лв./бр.
1.00 лв./стр.
5.00 лв./бр.
100.00 лв. без ДДС
35.00 лв. без ДДС
100.00 лв. без ДДС
50.00 лв. без ДДС
100.00 лв. без ДДС
1.00 лв./бр.
1.00 лв./бр.
3.00 лв./бр.

0.10 лв. /кв. м.
0.05 лв./кв.м.
10.00 лв.

0.50 лв./кв. м., но не повече
от 500.00 лв.
0.80 лв./кв. м., но не повече
от 500.00 лв.
0.30 лв./кв. м.
150% от съответната цена
по т.1,2 и 3
30% от съответната цена по
5.преудобряване на проекти с изтекъл срок;
т.1,2 и 3
по т. 1 – 0.05лв./кв. м.
6.за самостоятелни сгради, инсталационни проекти /ОВИ, ЕЛ, по т. 2 –0.06 лв./кв. м.
ВиК – за всеки вид инсталации поотделно/, според съответните по т. 3 – 0.02 лв./кв. м.
видове обекти
по т. 4 – 150% от т. 1,2 и 3
Извадка от действащ устройствен план в цифров вид:
1.до 5 дка.
7.00 лв./бр.
2.от 5 до 10 дка.
14.00 лв./бр.
3.над 10 дка.
21.00 лв./бр.
Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за
5.00 лв./бр.

№
Вид услуга
ЦЕНА
по
ред
12.
строежи, изградени до 07.04.87 г.
Удостоверение за реално обособени части на сгради/чл.202 от
5.00 лв./бр.
13.
ЗУТ/
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно,
5.00 лв./бр.
14
детско и учебно заведение
Удостоверение за ползване на строежите по предназначение
10.00 лв./бр.
15.
(чл. 178, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6)
16.
Удостоверения за идентичност на поземлен имот
5.00 лв./бр.
17.
Удостоверения свързани с вещни права върху имоти
5.00 лв./бр.
Удостоверение по документация и заверени копия от досието
5.00 лв./бр.
18.
на отчужден имот
19.
Удостоверение за реституционни претенции
10.00 лв./бр.
20.
Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка
5.00 лв./бр.
Становище на общинския експертен съвет:
1.приемане и процедиране на проекти за устройствени планове
от ОбЕСУТ
-до 3 урегулирани /неурегулирани/ поземлени имота
20.00 лв.
-над 3 урегулирани /неурегулирани/ поземлени имота
30.00 лв.
2.Приемане на Генерални планове от ОбЕСУТ
21.
-до 20 дка.
20.00 лв.
-над 20 дка.
50.00 лв.

22.

23.

24.

25.

26.

Изготвяне на становище за ПУП по чл.124, ал.3 от ЗУТ
1.до 5 дка.
2.от 5 до 10 дка.
3.над 10 дка.
Одобряване на проекти от инженерната инфраструктура:
1. За топлопреносни мрежи
2. За водопроводни и канализационни мрежи
3. За електрически, телефонни и кабелни линии и кабелни
телевизии
За разглеждане на Общинския Експертен съвет на
инвестиционни проекти, които не са придружени от
комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма
консултант при извършване на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите
Съгласуване на проекти за рекламни съоръжения:
1.до 1 м2
2.от 1 до 4 м2
3.над 4 м2
Съгласуване на проекти за организация на движението:
1.постоянна
2.временна
Разглеждане /съгласуване/ на комуникационно-транспортни

15.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
1.00 лв./м2
1.00 лв./м2
1.00 лв./м’,
но не по-малко от 35.00 лв.

0.30 лв./м2, но не повече от
300.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.

№
по
ред
27

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Вид услуга
планове за производствени и обслужващи обекти:
1.паркинги, гаражи, автогари, сервизи, складове и
производствени площадки
30.00 лв.
2.бензиностанции, газстанции и крайпътни обслужващи обекти
50.00 лв.
10.00 лв.
Издаване на заповеди за работно време на търговски обекти:
Проверка на строителни линии и ниво на строеж на незаконен
строеж по сигнали от съседни имоти
Откриване на строителна площадка
Експертно становище във връзка с премахване на трайна
растителност в имоти на граждани или общински терени
Експертно становище по молби на граждани за проблеми,
свързани с експлоатация на инсталации /ЕЛ, ВиК, ОВ/
За издаване на документи по ЗУТ и подзаконовите му актове,
създаващи задължения за издаване на официален документ от
общината
Такса за издаване на становище за влияние на обекти върху
околната среда
Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени
иглолистни дървета

Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни
.Продажба на елхи
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

ЦЕНА

-до 1 м. височина
-до 2 м. височина
-над 2 м. височина

Обезщетение при отсичане на местни и широко разпространен
широколистни дървета
Обезщетение при отсичане на храсти
Обезщетение при отсичане на живи плетове
Обезщетение при изкореняване на многогодишни цветя
Обезщетение при унищожаване на тревни площи
Обезщетение при изкореняване на орехови дървета
Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект
Бланки:
- разрешение за търговия
- молба за регистрация на търговски обект
- пропуски за базари
- заповед за категоризация и промяна на работно време на
търговски обект

20.00 лв. от жалбоподателя
15.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв./бр.
15.00 лв./бр.

20.00 лв./бр.
2.50 лв. без ДДС
3.00 лв. без ДДС
4.50 лв. без ДДС

15.00 лв./бр.
5.00 лв./бр.
2.50 лв./м.
10.00 лв./м.
20.00 лв./дка.
50.00 лв./бр.
20.00 лв.

1.00 лв.

№
по
ред

45.
46

47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.

Вид услуга
- разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки
автомобили
- молба за регистрация на горска и земеделска техника
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
Издаване на удостоверение за частна ветеринарно медицинска
практика
Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови
материали за производство на ракия от граждани с техни
материали
Регистрация на горска и земеделска техника
Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на
черни и цветни метали
Издаване на други, разрешения за извършване на търговска
дейност или услуги
Издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.4, 5 и 6 от
ППЗСПЗЗ
Еднократно ползване зали общинска собственост
1.ползване на заседателната зала в сградата на общината
– до 4 часа
– повече от 4 часа
2.ползване на залата в стола на СОУ “Никола Вапцаров” за
провеждане на тържества
- ползване без инвентар и консумативи
- ползване с инвентар и консумативи
Извършване на граждански ритуали и ползване на зала
- за ритуал при сключване на граждански брак
- именуване
- в Ягодинската пещера
За съобщение и обявление до 1 минута:
- за физически лица
- за юридичиски лица
За реклама в сайта на общината
За услугите по т. 57, 58 над 5 бр.
Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти – общинска собственост, както следва:

58.
наименование
58.I. Билки /в сурово състояние/
58.1. Грудки, корени, коренища
- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
- глухарче, девесил, оман черен, пищялка, чобанка
- други
58.2. Листа

ЦЕНА

5.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
5.00 лв.
2.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.

20.00 лв.
30.00 лв.
50.00 лв.
100.00 лв.
40.00 лв.
15.00 лв.
80.00 лв.
1.00 лв./бр.
1.50 лв./бр.
5.00 лв./бр.
30% отстъпка

Мярка

Такса /лв./

кг
кг
кг
кг
кг

0,09
0,07
0,02
0,01
0,03

№
по
ред

58.3.

58.4.

58.5.

58.6.

58.7.

58.8.

Вид услуга
- мечо грозде
- боровинка червена и черна, лудо биле
- бръшлян, чобанка
- глог, живовляк, леска, люляк, оман чер, ягода горска
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
- други
Стръкове
- блатно кокиче
-горицвет, лазаркиня
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп,
прозориче жълто, шапиче
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица
планинска
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка,
очанка, риган обикновен
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче,
камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин
обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец
бял
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко,
имел, бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас,
теменуга трицветна, хвощ
- други
Цветове
- липа
- божур, иглика
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други
Плодове
- боровинка червена и черна, хвойна червена
- хвойна сибирска
- кисел трън, къпина, малина
- бъз, глог, конски кестен, киселица
- бъзак, трънка
- други
Семена
- есенен минзухар
- други
Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
Корени
- мъждрян, ясен

ЦЕНА
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,08
0,04
0,03
0,02
0,01
0,03

кг
кг

0,10
0.08

кг

0,05

кг

0,04

кг

0,03

кг

0,02

кг

0,01

кг

0,03

кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,10
0,05
0,03
0,02
0,01
0,03

кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,15
0,10
0,04
0,02
0,01
0,03

кг
кг

0,15
0,08

кг
кг
кг

0,15
0,10
0,08

кг

0,20

№
по
ред

59.
59.1
59.2
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.

70.

Вид услуга
- зърнастец, кисел трън, леска
- върба
-дъб
- бреза
- други
Копирни услуги
едностранно
двустранно
Регистрация на технически паспорт на сграда или съоръжение
Писмо с обратна разписка по процедури за обявяване
Издаване разрешение за прокопаване на трайни настилки /за
обекта/
Окомплектоване на преписки за съда, РДНСК по постъпили
възражения
Удостоверение за съответствие на строежа със строителните
книжа и че ПУП е приложен
Заверка на молба-декларация за издаване на констативен
нотариален акт
За схема и разрешително за поставяне на стопанска сграда до
35 м2 в земеделски терени
Временно разрешително за търговия от преместваеми обекти
за срок не повече от 10 дни
- по време на събори
- за останалите случаи
Такса за ползване на общински път от четвъртокласна пътна
мрежа за превоз на дървен материал
Такса за одобряване на проекти за ретранслаторни станции
- върху терен /желязна конструкция/- лв. /бр. –
- върху покрив на сграда или наето помещение – лв./бр

кг
кг
кг
кг
кг

0,10
0,05
0,03
0,02
0,03

За страница
0.15 лв.
За страница
0.25 лв.
10.00 лв.
2.00 лв. /брой
30.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
35.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
1.00 лв./м3
300.00лв.
200.00лв.

Такса за одобряване на проект за телевизионни кабелни линии
и оптични кабели
50.00лв
- до 20 м.л.
50.00лв+20.00лв. за всеки
- над 20 м.л
следващ участък от 100 м.
Такса за паркиране на обособени паркинги – общинска
собственост:
за паркиране на обособени паркинги – общинска собственост:

71.

ЦЕНА

-за леки автомобили

2.00лв. на ден без ДДС или
2.40 лв. с ДДС;

-за бусове

4.00лв. на ден без ДДС или
4.80 лв.с ДДС;
10.00лв. на ден без ДДС

№
по
ред

Вид услуга

ЦЕНА
или 12.00лв. с ДДС;

-за автобуси

72.

73.
74.

75.

Такси за издаване на разрешение за ползване на воден обект
/публична
общинска
собственост/
съгл.
/ПМС
253/20.09.2004г./
-за водовземане от воден обект
-за продължаване срока на издадено разрешително
-за изменение и допълнение на издадено разрешително
-за издаване на заверено копие на документа
За ползване на електрически стълб, при изграждане на
0.40лв. без ДДС.
електронни съобщителни мрежи
Разрешение за изработване проект за изменение на Подробен
устройствен план, съгласночл.124а,ал.1,ал.2 и ал.7,чл.135,ал.3 50.00лв
и чл.136 от ЗУТ.
Разрешение и приемане на проект за урегулиране и изменение
70.00лв.
на Подробен устройствен план
-до 3 имота
200.00лв.
-над 3 имота и за преотреждане на земи от земеделски или
горски територии
200.00лв.
-за парцеларни планове на обекти от техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
и план-схеми на елементите на техническата инфраструкутра
-всяко следващо разглеждане на ПУП и/или инвестиционни
50.00лв.
проекти от ОЕСУТ

