ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

№ по
ред
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Вид на услугата
за издаване на скица за
недвижим имот
за издаване на виза за
проектиране
-до 3 дка.
-от 3 до 5 дка
-над 5 дка
за презаверяване на скици, от
издаването на които са изтекли 6
месеца
за определяне на строителна
линия и ниво на строеж /за
сгради и огради/
за издаване на удостоверения за
факти и обстоятелства по
териториално и селищно
устройство
за заверяване на преписи от
документи и на копия за планове
и документацията към тях

7.

за издаване на разрешителни за
поставяне на временни
съоръжения за търговиямаси,павилиони,кабини и др.

8.

за издаване на разрешение за
строеж за обекти от:
-5 и 6 категория –
-3 и 4 категория-

9.
10.
11.

за определяне на строителна
линия и ниво на строеж
за издаване на разрешително за
външни В и К връзки
за издаване на разрешително за
право на строеж върху поземлени
имоти .

12.

за издаване на разрешителни за
право на сервитут върху
поземлени имоти в горски
територии .

13.

За издаване на разрешително за
учредяване на право на ползване
върху земеделски земи в горски
територии
-за извършване на дейности,
свързани с търсене и проучване
на подземни богатства ;
-за извършване на теренни
проучвания на археологически
ценности ;
-за учредяване право на ползване
върху поземлени имоти за
устройване на постоянни
пчелини;

Обикновена
10.00лв.

Размер в лева
Бърза
20.00лв.

Експресна
30.00 лв.

7дни

Обикновена

Срок на изпълнение /дни/
Бърза
Експресна
3 дни
24 часа

7 дни

3 дни

24 часа

15.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
3.00лв.

30.00лв.
40.00лв.
50.00лв.
6.00лв.

45.00лв.
60.00лв.
75.00 лв.
9.00лв.

7 дни

3 дни

24 часа

0.20 лв./л.м.

0.40 лв./л.м.

0.60 лв./л.м.

7 дни

3 дни

24 часа

5.00лв.

10.00лв.

15.00лв.

7 дни

3 дни

24 часа

- 3.00 лв. на страница и
по 1.50 за всяка
следваща

6.00 лв. на
страница и по
3.00 лв. за
всяка
следваща
60.00лв. плюс
2,00 лв. за
квадратен
метър
прилежаща
площ

9.00лв. на страница
и по 4.50 за всяка
следваща

7 дни

3 дни

24 часа

90.00лв. плюс 3 лв.
на квадратен метър

7 дни

3 дни

24 часа

7 дни

3 дни

24 часа

30.00 лв. плюс 1.00лв.
за квадратен метър
прилежаща площ

-0.30 лв./кв.м.
разгърната площ
-0.50 лв./кв.м.
разгърната площ

0.90 лв/кв.м.
разгърната площ
-1.50 лв./кв.м.
разгърната площ

-0.20лв./м.л.

-0.60лв./кв.м.
разгърната
площ
-1.00 лв./кв.м.
разгърната
площ
0.40 лв./м.л.

0.60 лв./м.л.

7 дни

3 дни

24 часа

15.00лв.

30.00лв.

45.00лв.

7 дни

3 дни

24 часа

съгл. Наредба за
оценка на поземлени
имоти в горски
територии /ПМС
№236/03.08.2011г./
съгл. Наредба за
оценка на поземлени
имоти в горски
територии /ПМС
№236/03.08.2011г./
съгл. Наредба за
оценка на поземлени
имоти в горски
територии /ПМС
№236/03.08.2011г./

