
                                            Приложение 4 

 

Технически услуги 

 
 

№ Услуга Мярка Цена Срок № на 

услуга 

в РАУ 

1. Издаване на разрешения за поставяне на 

преместваеми обекти 

бр. 50лв. 30 дни 1989 

2. Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа 

бр 30лв. 7 дни 1990 

3. Издаване на удостоверения, че обособените 

дялове или части отговарят на одобрени за 

това инвестиционни проекти за извършване 

на доброволна делба 

   1991 

3.1.   Обикновена поръчка бр.  30лв. 7 дни  

3.2.   Бърза поръчка бр.  40лв. 3 дни  

3.3.   Експресна поръчка бр.  50лв. 24 часа  

4, Включване на земеделски земи в границите 

на урбанизираните територии за всеки 

поземлен имот 

Бр. 50лв. 60 дни 1992 

5, Издаване на разрешително за ползване на 

водни обекти - публична общинска 

собственост, с изключение на 

разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите 

бр. 50лв. 7 дни 1993 

5.1 Издаване становище за съгласие за 

заустване в общински канали, съгласно ЗВ 
бр. 50лв 7 дни  

6. Допускане изработването на проекти за 

изменение на подробни устройствени 

планове 

бр. 40лв. 30 дни 2001 

6.1. Допускане изработването на проекти за 

изменение на подробни устройствени 

планове – за имот извън регулация  

бр. 40лв. 30 дни  

6.2. Допускане изработването на проекти за 

изменение на подробни устройствени 

планове – за имот в регулация  

бр. 40лв. 30 дни  

7. Учредяване на еднократно право на 

прокарване и/или преминаване на 

съоръжение на техническата 

инфраструктура през имот-общинска 

собственост,чл.193,ал.3, от ЗУТ 

бр. 200лв. 30 дни 2005 

8. Удостоверение за административен адрес на 

поземлени имоти извън регулация 
бр. 40лв. 7 раб. 

дни 

2018 

9. Одобряване, или Съгласуване на идейни 

инвестиционнни проекти 

кв.м 60% от 

таксата по 

т. 14.1; 

14.2; 14.3; 

14.4; 

30 дни 2023 
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9.1. Отразяване на забележка в издадено вече 

разрешение за строеж,във връзка с 

одобряване инвестиционен проект в 

техническа фаза   

бр. 50лв. 30 дни  

10. Одобряване на проект-заснемане на 

извършен разрешен строеж, когато 

одобрените инвестиционни проекти са 

изгубени  

 кв.м по т. 14.1; 

14.2; 14.3; 

14.4 

30  дни 2024 

11. Разрешаване изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива 

   2025 

11.1 Разрешаване изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива за 

имоти в регулация 

бр. 100лв. 30 дни  

11.2 Разрешаване изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива за 

имоти извън регулация 

бр.  150лв. 30 дни  

11.3 Разрешаване изработването на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива за 

земеделски земи по Наредба№19/2012г. за 

строителство в земеделски земи без 

промяна предназначението им 

бр.  150лв. 30 дни  

12. Издаване на разрешение за строеж в 

поземлени имоти в горски територии без 

промяна на предназначението  

бр. 50лв.    7 дни 2041 

13, Издаване на заповед за учредяване на право 

на прокарване на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди 

имоти/собственици на частни имоти/ 

бр. 200лв. 30 дни 2043 

14. Съгласуване и одобрявяне на 

инвестиционни проекти, по които се издава 

разрешение за строеж, на основание чл.145 , 

ал.1 от ЗУТ 

   2054 

14.1. Съгласуване и одобряване на проекти за 

жилищни сгради, пристройки, надстройки и 

ре конструкции със смяна на кон 

структивната система. 

кв.м 1.00лв/мини

мум 100лв/ 

30 дни  

14.2. За нежилищни сгради,пристрой 

ки,надстройки и реконструк ции, със смяна 

на конструк тивната система-от допълва 

щото застрояване. 

кв.м 1.00/миниму

м 70 лв/ 

30 дни  

14.3. За нежилищни сгради,прист рой 

ки,надстройки и рекон- струкции, със смяна 

на конструктивната система - от осно вното 

застрояване 

кв.м 1.20/мин.250

лв./ 
 

30 дни  

14.4. За съгласуване на инвестиционни проекти 

по части ОВ, ВиК,ЕЛ, Пътна, ТИЕС, 

Геодезия и ВП, Технология и други /за 

всеки вид поотдел но/ 

кв.м 7 % от  

таксите по 

т.14.1 до 

т.14.3/за 

всяка 

специалност

/ 

30 дни  
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14.5. За съгласуване на инвестиционни проекти 

по части ПБЗ и ПУСО 
бр. 7 % от  

таксите по 

т.14.1 до 

т.14.3/за 

всяка 

специалност/ 

30 дни  

14.6. За процедиране по чл.147 от ЗУТ-по ал.1, 

т.1, 3,4,5,6,7,  14 и 17, чл.38 от ЗУТ 
бр. 100лв. 30 дни  

14.7. За съгласуване и одобряване проекти за 

узаконяване 
кв.м в троен 

размер от 

таксите по 

т. 14.1; 14.2; 

14.3; 14.4 

30 дни  

14.8. За пресъгласуване на инвестиционни 

проекти с изтекъл срок, както и 

разглеждане и процедиране на промени 

/преработки/ в одобрени вече проекти,вкл. 

по чл.154 от ЗУТ. 

кв.м 50% от 

таксата по т 

.14.1; 14.2; 

14.3; 14.4 

30 дни  

14.9. За бетоновъзли,варовъзли, асфалтови 

бази, автобази, открити TIR паркинги 

,авто мобилни паркинги, бензино станции 

и др. подобни, в урбанизирани и извън 

урбанизираните територии, както и за 

основните им ремонти и реконструкции по 

тях. 

кв.м 0.50 лв на 

кв.м, 

доказана 

използваема 

площ, 

/мин.300 лв./ 

30 дни  

14.10. За съгласуване и одобряване на ограда АС 

част 
м 0.50 

/минимум 50/ 
30 дни  

14.11. За съгласуване и одобряване на проекти 

за преуст ройство или промяна на 

предназначението,без изменение на 

констр.сис тема . 

кв.м 50% от 

таксата по т 

.14.1; 14.2; 

14.3; 14.4 

30 дни  

14.12. Одобряване СК станови ще с указания за 

изпъл нение,както и Становища по 

други части. 

бр. 50лв. 30 дни  

14.13. Приемане и заверяване на екзекутивна  

документация 
    

14.13.1. до 100 кв.м РЗП бр. 50лв. 7 дни  

14.13.2. до 200 кв.м РЗП бр. 100лв. 7 дни  

14.13.3. над 200 кв.м РЗП  бр. 300лв. 7 дни  

14.13.4. инфраструктура  бр. 100лв. 7 дни  

14.13.5. Одобряване и съгласуване на 

инвестиционни проекти съгл.чл.150 от 

ЗУТ.  

бр. 30 % от 

основния 

проект 

7 дни  

14,14. Процедиране по чл.142, ал.6,т.1 от ЗУТ     

14.14.1. за гаражи и стопански постройки до 50 

кв.м РЗП и огради 
бр. 100лв. 30 дни  

14.14.2. за сгради на основно и допълващо 

застрояване - от 50 до 100 кв.м РЗП 
бр. 150лв. 30 дни  

14.14.2.1

. 

от 100 до 200 кв.м-РЗП бр. 250лв. 30 дни  

14.14.2.2

. 

от 200 до 300 кв.м-РЗП бр. 350лв. 30 дни  

14.14.2.3

. 

от 300 до 400 кв.м-РЗП бр. 450лв. 30 дни  



14.14.2.4

. 

от 400 до 500 кв.м-РЗП бр. 550лв. 30 дни  

14.14.2.5

. 

над 500 кв.м-РЗП бр. 1000лв. 30 дни  

14.14.2.6

. 

нерегламентирани обекти бр. 200лв. 30 дни  

14.14.2.7

. 

За издаване на препис - протокол от 

ЕСУТ 
бр. 15лв. 7 дни  

15. Допускане на изменения в одобрен 

инвестиционен проект 
бр.  Съобразно: 

т.11.1, 

т.11.2, 

т.11.3, 

т.21.1, т.21.2 

или т.21.3 

Съобраз

но: 

т.11.1, 

т.11.2, 

т.11.3, 

т.21.1, 

т.21.2 

или 

т.21.3 

2061 

16. Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация за видовете 

строежи от IV и V категория 

   2062 

16.1. За жилищни сгради и вилни сгради с 

височина до 10 м., както и за реконструкция 

и преустройствата им, без промяна на 

предназначението им с РЗП 

    

16.1.1. до 100 кв.м кв.м. 100лв. 7 дни  

16.1.2. от 101 до 200 кв.м. кв.м. 200лв. 7 дни  

16.1.3. над 201 кв.м. кв.м. 400лв. 7 дни  

16.2. За жилищни сгради и вилни сгради с 

височина над 10 м. и с РЗП до 2000кв.м., от 

които 60% е с жилищно предназначение, 

както и за реконструкция и преустройствата 

им, без промяна на предназначението им с 

РЗП 

кв.м.    

16.3. За строежи с обществен характер с РЗП до 

500 кв.м., за строежи с производствено 

предназначение до 200 кв.м. 

кв.м. 200 лв. + по 

1 лв./кв.м. 

7 дни  

16.4. За строежи с обществен характер с РЗП до 

2000 кв.м., за строежи с производствено 

предназначение до 500 кв.м., както и за 

строежи извън тези по т.16.2, за 

реконструкциите и преустройствата им 

кв.м. 500 лв + по 

1 лв./кв.м. 

7 дни  

16.5. За строежи с обществен характер с РЗП над 

2000 кв.м., за строежи с производствено 

предназначение над 500 кв.м., както и за 

строежи извън тези по т.16.2, за 

реконструкциите и преустройствата им 

кв.м. 700 лв + по 

1 лв./кв.м. 

7 дни  

16.6. За мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура в урбанизирани и извън 

урбанизираните  територии, както и за 

основните им ремонти и реконструкции по 

тях 

км. 350 лв/км, 

но не по-

малко от 

300 лв и не 

повече от 

2000 лв. 

7 дни 
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16.7. За бетоновъзли, варовъзли, асфалтови бази, 

автобази, открити TIR паркинги и др. 

подобни, в урбанизирани и извън 

урбанизираните територии, както и за 

основните им ремонти и реконструкции по 

тях 

кв.м. 

на 

площ 

на 

УПИ 

700 лв. + 3 

лв/кв.м. 

7 дни  

16.8. Представяне и вписване в регистър на:     

16.8.1. технически паспорт бр 15 лв. 7 дни  

16.8.2. енергиен сертификат бр 15 лв. 7 дни  

17. Издаване на констативни протоколи и 

удостоверения за степен на завършеност на 

строежи 

   2063 

17.1. обикновена бр. 0,25лв/м2/ми

н. 50 лв/мах. 

500 лв./ за 

основно 

застрояване 

0,10 лв/м2/ 

мин.50 лв/-за 

допълващо 

7 дни  

17.2. бърза бр. Таксата за 

об.усл.Х 2 
3 дни  

17.3. експресна бр. Таксата за 

об.усл.Х 3 
24 часа  

18. Издаване заповед за осигуряване достъп в 

недвижими имоти 
бр. 200лв. 30 дни 2064 

19. Съгласуване на инвестиционни проекти на 

сгради и съоръжения на техническата 

инфраструктура по отношение на 

предвидени мероп риятия за благоустрояване 

с оглед на функционалното предназначение и 

правилната им експлоатация  

   2067 

19.1. Съгласуване на проекти по озеленя ване, 

инфраструктура,обекти и дру ги 

кв.м/ 

бр. 

0.1/кв.м 

200лв. на 

УПИ 

30 дни  

19.2. За съгласуване и одобряване проекти за 

трафопост , антени , рекламни 

съоръжения, ФЕЦ и други. 

бр. 400 30 дни  

19.3. За съгласуване и одобряване на проекти за 

пречиствателна станция за отпадъчни води 

кв.м 2/кв.м 

мин.350лв. 

30 дни  

19.4. За съгласуване на външни водопроводни и 

канализационни мрежи 

м 2/м 

мин.200лв, 

макс.3000 

30 дни  

19.5. За съгласуване на външни електрически 

линии 

м 2/м 

мин.200лв, 

макс.3000 

30 дни  

19.6. За съгласуване на телекомуникационни 

кабели и линии 

м 2/м 

мин.200лв, 

макс.3000 

30 дни  

19.7. За съгласуване на газопроводи и пътни 

връзки 

м 2/м 

мин.200лв 

макс.3000 

30 дни  
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19.8. За съгласуване на проекти за временна 

организация на движението при извършване 

на строителство и ремонт по пътищата и 

улиците 

бр. 60лв. 30 дни  

19.9. За съгласуване на комуникационни 

транспортни планове и проекти, които 

изискват допълнителни мерки за безо 

пасност на движението по общински те 

пътища 

бр. 200лв. 30 дни  

19.10. За съгласуване на пътни връзки и ЖП 

инфраструктура 

м 2/м 

мин.200лв 

макс.3000лв

. 

30 дни  

19.11. Издаване на разрешение за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на 

търговски крайпътен обект, пътни връзки 

към него и рекламни съоръжения 

    

19.11.1. Преместваем обект - кафе, закуски , търговия 1 брой 100лв. 7 дни  

19.11.2. За единичен обект - Бензиностанция и / или 

газостанция, автосервиз, автомивка, 

охраняем паркинг, хранене, търговия 

1 брой 150лв. 7 дни  

19.11.3. За комплекс от два обекта - 

бензиностанция и/или газстанция, авто-

сервиз, автомивка, охраняем паркинг, 

хранене, търговия, спане с хранене 

1 брой 200лв. 7 дни  

19.11.4.  За комплекс от 3 и повече от 3 обекта -

бензиностанция и/или газо-

станция,автосервиз,автомивка,охраняем 

паркинг,хранене,търговия,спане 

1брой 250лв. 7 дни  

19.12. За съгласуване на проект и издаване на 

разрешение за специално ползване на пътя 

чрез изграждане и ремонт на подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения и за тяхната експлоатация се 

събира еднократна 

    

19.12.1. Новоизграждани подземни и надземни 

линейни съоръжения в обхвата на 

пътя/общински пътища - IV клас/ 

км. 1500лв. 7 дни  

19.12.2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения 

в обхвата на пътя до 5 кв.м. 
1 брой 250лв. 7 дни  

19.12.3. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения 

в обхвата на пътя над 5 кв.м. 

1 брой 300лв. 7 дни  

19.12.4. Пресичане на път с прокопаване 1брой 350лв. 7 дни  

19.12.5. Пресичане на път с хоризонтален сондаж 1 брой 100лв. 7 дни  

19.12.6. Пресичане на път с надземни 

проводи и съоръжения 

1 брой 50лв. 7 дни  

19.12.7. Реконструкция на подземни или 

надземни проводи и съоръжения в 

обхвата на пътя 

км. 50лв. 7 дни  

19.13. За издаване на разрешение за специално 

ползване на пътя чрез временно ползване на 

части от пътното платно и на земи в обхвата 

на пътя,чрез провеждане на автомобилни 

    



ралита,състезания и други масови 

мероприятия, за извършване на строителни 

.монтажни и ремонтни работи при 

изграждане на търговски пътни обекти и 

пътни връзки към тях, за направа на пътни 

връзки към съседни имоти и земеделски 

земи ,за изграждане на рекламни 

съоръженията прокарване и ремонт на 

надземни и подземни проводи и съоръжения 

19.13.1. Прекъсване или спиране на движението час 250лв. 7 дни  

19.13.2. Отклоняване на движението по 

временни маршрути,удължаващи 

пътя над 5000 м 

ден 150лв. 7 дни  

19.13.3. Ограничения на движението и / 

или отклоняване по временни 

маршрути, удължаващи пътя до 

5000 м 

ден 50лв. 7 дни  

19.13.4. Издаване разрешение за изграждане 

на рекламни съоръжения 

1 брой 200лв. 7 дни  

19.14. Издаване на разрешение за ползване чрез 

експлоатация при извършване на 

специално ползване на пътищата 

Чрез експлоатация на търговски 

крайпътен обект и пътни връзки към него 

и рекламни съоръжения 

    

19.14.1. За бензиностанция и/или газостанция до 

2 колонки включително . 

1 год. 1200лв. 14 дни  

19.14.2. За бензиностанция и/или газостанция с 3 

или 4 включително 

1 год. 1500лв. 14 дни  

19.14.3. За бензиностанция и/или газостанция с 

5 и повече колонки 

1 год. 1500лв. 14 дни  

19.14.4. За преместваем обект до 10 кв.м 

включително търговска площ 
1 год. 50лв. 14 дни  

19.14.5. За преместваем обект от 10 до 20 

кв.м включително търговска площ 
1 год. 100лв. 14 дни  

19.14.6. За преместваем обект от 20 до 40 

кв.м включително търговска площ 

1 год. 120лв. 14 дни  

19.14.7. За преместваем обект над 40 кв.м 

търговска площ 

1 год. 150лв. 14 дни  

19.14.8. За единичен обект без бензиностанция 

или газостанция до 50 кв.м търговска 

площ 

1 год. 150лв. 14 дни  

19.14.9. За единичен обект без бензиностанция 

или газостанция от 50 до 200 кв.м 

включително търговска площ 

1 год. 300лв. 14 дни  

19.14.10. За обект за автосервизно обслужване 1 год. 200лв. 14 дни  

19.15. Рекламно съоръжение     

19.15.1. до 10 кв.м 1 год. 150лв. 7 дни  

19.15.2. над 10 кв.м 1 год. 250лв. 7 дни  

20. Удостоверения за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 
бр. 30лв. 7 раб. 

дни 

2082 

21. Издаване на виза за проектиране    2083 
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21.1. Издаване на виза за проектиране за имоти в 

регулация 

бр. 50лв. 

 

30 дни  

21.2. Издаване на виза за проектиране за имоти 

извън регулация 

бр.  100лв. 30 дни  

21.3. Издаване на виза за проектиране в 

земеделски земи по Наредба №19/2012г. 

за строителство в земеделски земи без 

промяна предназначението им 

бр.  100лв. 30 дни  

21.4. Презаверяване и/или допълване на виза бр.  20лв. 24часа  

22. Издаване на удостоверение за търпимост на 

строеж 
бр 40лв. 7 раб. 

дни 

2084 

23. Издаване на удостоверение за нанасяне на 

новоизградени сгради в действащия 

кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, 

във връзка с чл.175 от ЗУТ 

Бр. 40лв. 7 раб. 

дни 

2085 

24. Проверка за установяване на съответствието 

на строежа с издадените строителни книжа и 

за това, че подробният устройствен план е 

приложен по отношение на застрояването 

   2098 

24.1. За заверка на акт обр.З и за установяването 

на съотв. на строеж с изд. стр. книжа - 

проверка за установяване на съотв. на 

строежа с издадените стр. книжа и за това, 

че ПУП е приложен на място по отношение 

на застрояването   

    

24.1.1. до 300 кв.м РЗП Бр. 30лв. 7 дни  

24.1.2. над 300 кв.м РЗП Бр. 60 лв. 7 дни  

25. Справки (устни и писмени) от кадастъра    2099 

26. Вписване на сдруженията на собствениците 

в общинския регистър 

   2118 

27. Издаване на удостоверение за факти и 

обстоятелства по териториално и селищно 

устройство 

Бр. 40лв. 7 

раб..дни 

2119 

28. Изготвяне на справки на заинтересувани 

лица относно изменения на устройствени 

планове и схеми 

   2111 

29. Издаване на разрешение за строеж     2112 

29.1. Издаване на разрешение за строеж по т. 

14.1; 14.2;   
бр. 50лв. 7 дни  

29.2. Издаване на разрешение за строеж по т .14.3 бр. 100лв. 7 дни  

29.3. Презаверяване на разрешение за строеж, 

което е изгубило действието си поради 

изтичане на срок 

бр. 50лв. 14 дни  

29.4. Издаване на заповед за допълване 

разрешение за строеж за изменение на 

одобрен инвестиционен проект по чл.154 от 

ЗУТ 

бр. 50лв.  30 дни  

30. Издаване на заповед за учредяване право на 

преминаване през чужди поземлени 

имоти,чл.192,ал.1 от ЗУТ 

бр. 200лв. 30 дни 2114 
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31. Прокарване на временен път до 

урегулирани поземлени имоти, които имат 

лице по проектирани нови улици 

бр. 200лв. 30 дни 2116 

32. Одобряване на подробен устройствен план    2117 

32.1. Одобряване на подробен устройствен план -  

изменение на ПУП,ПРЗ и ПУР за всеки 

поземлен  - извън урбанизирана територия 

Бр. До 1дка  - 

300лв 

До 10дка – 

400лв 

Над 10дка – 

500лв. 

180 дни 

180 дни 

 

180дни 

 

32.2. Одобряване на подробен устройствен план -  

изменение на ПУП,ПРЗ и ПУР за всеки 

поземлен  - в  урбанизирана  територия 

бр. До 1дка  - 

150лв 

До 10дка – 

200лв 

Над 10дка – 

250лв. 

60 дни 

60 дни 

 

60 дни 

 

32.3. Разглеждане на частично изменение на 

ПУП,ПРЗ и ПУР за всеки поземлен 

Бр. До 1дка  - 

150лв 

До 10дка – 

200лв 

Над 10дка – 

250лв. 

  

33. Издаване на разрешение за строеж без 

одобряване на инвестиционни проекти,по 

чл.147 от ЗУТ. 

бр. 50лв.     7 

работни 

дни 

2130 

34. Заверяване на преписи от документи и 

копия от планове и документация към тях 
   2517 

34.1. Извадка от действащ РП Бр. 30лв. 7 

работни 

дни 

 

34.2. Извадка от отменен РП Бр. 30лв. 7 

работни 

дни 

 

34.3. Извадка от ЗП Бр. 30лв. 7 

работни 

дни 

 

34.4. Извадка от ПУП-ПРЗ Бр. 60лв 7 

работни 

дни 

 

34.5. Извадка от ОУП Бр. 10лв. 7 

работни 

дни 

 

34.6. Копие от разписната книга Бр. 10лв. 7 

работни 

дни 

 

34.7. Презаверяване на скица от издаването на 

която са изтекли 6 месеца 

бр 15лв 7 

работни 

дни 
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35. Издаване на заверен препис от решение на 

Общински експертен съвет 
Бр. 10лв 7 

работни 

дни 

2519 

36. Одобряване на План за управление на 

строителните отпадъци и/или План за 

безопасност и здраве 

Бр. 50лв. 30 дни 2667 

37. Промяна на предназначението на сгради-

Издаване на разрешение за промяна на 

предназначе нието на сгради или на 

самостоятелни обекти в сгради без 

извършване на строителни и монтажни 

работи 

бр. 50лв. 7 

работни 

дни 

2879 

38. Разрешаване изработването на план-извадка 

от подробен устройствен план  
бр. 40лв. 30 дни 1986 
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