
срок (дни) цена (лв.)
срок 

(дни)
цена (лв.) срок (дни) цена (лв.)

1
заверка на заснемане и експертна оценка на 

растителност - за физически лица
14 25.00 7 37.50 3 50.00

2
заверка на заснемане и експертна оценка на 

растителност - за юридически лица
14 38.00 7 57.00 3 76.00

3 Издаване на удостоверение за идентичност на адрес 7 3.50 3 5.25 1 7.00

4
издаване на скица за недвижим имот с указан начин 

на застрояване по чл.140, ал.2 от ЗУТ
14 40.00 не - не -

5
издаване на скица за недвижим имот с указан начин 

на застрояване по чл.140, ал.3 от ЗУТ
14 150.00 не - не -

6
одобряване /съгласуване/ на идеен инвестиционен 

проект за строежите от IV и V категория
30 изчислява се не - не -

7
одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти 

за строежите от IV,V и VI категория
30 изчислява се не - не -

8

издаване на разрешение за строеж за основно 

застрояване, пристрояване и надстрояване 

на жилищни и нежилищни сгради 

30 изчислява се не - не -

9

издаване на разрешение за строеж за преустройство и 

реконструкция, както и за строеж на второстепенни 

постройки върху терени за жилищно строителство 

30 изчислява се не - не -

10
издаване на разрешение за строеж за  огради по чл. 

48, ал. 9 от ЗУТ
30 изчислява се не - не -

11
издаване на разрешение за строеж за огради по  чл. 

147, ал.1, т. 7 от ЗУТ
30 изчислява се не - не -

12
 издаване на разрешение за строеж от IV и V 

категория на основание одобрен ИП
30 изчислява се не - не -

13 издаване на АУ за незаконен строеж 30 100,00 не - не -

14
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 

по отделните проектни части за ново строителство 
30 изчислява се не - не -

15

съгласуване и одобряване на архитектурни и 

сградоинсталационни проекти за преустройство и 

реконструкция

30 200,00 не - не -

16
одобряване на проекти за преработка след издаване на 

РС по чл.154, ал.5 от ЗУТ
30 изчислява се не - не -

17 оценка за съответствие от РЕСУТ 14 изчислява се - -

18 заверка на екзекутивна документация 14 изчислява се - -

19
одобряване на проект за делба  по чл. 202 и чл. 203 от 

ЗУТ 
30 изчислява се не - не -

20
съгласуване на схема чл.56 и чл.57 от ЗУТ - за маси и 

сергии - физ. лица
30 изчислява се не - не -

21
съгласуване на схема чл.56 и чл.57 от ЗУТ - за маси и 

сергии - юрид. лица
30 изчислява се не - не -

22 издаване на скица с указан начин на поставяне 30 20,00 не - не -

23
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ - 

за преместваеми обекти - сергия или маса
30 25,00 не - не -

24
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ - 

за преместваеми обекти по типов проект
30 50,00 не - не -

25
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ - 

за преместваеми обекти по индивидуален проект
30 изчислява се не - не -

26
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ - 

за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи 
30 изчислява се не - не -

27

издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 

кв.м

30 200.00 не - не -

28
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

рекламен елемент с типов проект
30 100.00 не - не -

29
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

рекламен елемент с индивидуален проект
30 300.00 не - не -

30
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

фирмена информационно-указателна табела
30 50.00 не - не -

31
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

временни информационни елементи
30 50.00 не - не -

експресна услуга

№

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОТДЕЛИ НА РАЙОН "ИСКЪР"

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

обикновена услуга бърза услуга



32
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

фирмен надпис отделно от инвестиционния проект
30 50.00 не - не -

33
издаване на разрешение съгл. чл.56 и чл.57 от ЗУТ -  

фирмен тотем
30 200.00 не - не -

34 презаверяване на разрешение за поставяне 30 изчислява се не - не -

35
издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на преместваем обект по типов проект
7 100.00 не - не -

36

издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на преместваем обект -  по 

индивидуален проект

7 300.00 не - не -

37

издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на преместваем обект -  автомивки и 

автосервизи

7 300.00 не - не -

38
съгласуване и одобряване на инвестиционен проект 

на незаконен строеж
30 изчислява се не - не -

39 регистриране на технически паспорт на строеж 7 10.00 не - не -

40
издаване на удостоверения за идентичност на имоти 

по регулационни планове 
14 20.00 7 30.00 3 40.00

41
издаване на удостоверения за факти и обстоятелства 

по ТСУ
14 5.00 7 7.50 3 10.00

42
заверяване на преписи от документи и на копия от 

планове и документацията към тях 
7 10.00 3 15.00 не -

43 определяне на строителна линия и ниво на строеж 7 10.00 3 15.00 1 20.00

44
разрешение за строеж на линейни инфраструктурни 

обекти
7

0.3% от 

стойността на 

обекта

3

цената на 

обикновена 

услуга увеличена 

с 50%

1

цената на 

обикновена 

услуга увеличена 

с 100%

45

удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 

177, ал.3  (строежи ІV кат.) по чл. 137, ал.1,т.4 от ЗУТ 

за частни пътища и второстепенни улици

7

0.3% от 

стойността на 

обекта

3

цената на 

обикновена 

услуга увеличена 

с 50%

1

цената на 

обикновена 

услуга увеличена 

с 100%

46

удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда 

на чл. 177,ал.3 от ЗУТ (строежи V кат.) по чл. 137, 

ал.1-5 за сградни отклонения на инженерната 

инфраструктура към обекти V кат.

30 изчислява се не - не -

47
издаване на разрешение за строеж за сградна газова 

инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради
30 100.00 не - не -

48
издаване на разрешение за строеж за газови сградни и 

вътрешни инсталации в промишлени сгради
30 200.00 не - не -

49 допускане на изменение на план за регулация 14 100.00 не - не -

50 допускане изменение на план за застрояване 14 100.00 не - не -

51
допускане изменение на план за регулация и 

застрояване
14 200.00 не - не -

52
одобряване на проект за изменение на план за 

регулация до 1 дка

14 дни след 

приемане на 

РЕСУТ

200.00 не - не -

53 презаверка на разрешение за строеж 30 изчислява се не - не -

54
одобряване на проект за изменение на план за 

регулация над 10 дка
14 300.00 не - не -

55
одобряване на проект за изменение на план за 

застрояване до 1 дка
14 200.00 не - не -

56
одобряване на проект за изменение на план за 

застрояване до 10 дка
14 250.00 не - не -

57
одобряване на проект за изменение на план за 

застрояване над 10 дка
14 300.00 не - не -

58 допускане изработването на работен устройствен план 14 100.00 не - не -

59 одобряване на работен устройствен план до 1 дка

14 дни след 

приемане на 

РЕСУТ

400.00 не - не -

60 одобряване на работен устройствен план до 10 дка 14 500.00 не - не -

61 одобряване на работен устройствен план над 10 дка 14 600.00 не - не -

62
процедура за одобряване на план за регулация и 

застрояване и работен устройствен план до 1 дка
14 600.00 не - не -

63
процедура за одобряване на план за регулация и 

застрояване и работен устройствен план до 10 дка
14 700.00 не - не -



64
процедура за одобряване на план за регулация и 

застрояване и работен устройствен план над 10 дка
14 800.00 не - не -

65
издаване на заверено копие от подробен устройствен 

план
14 10.00 7 15.00 3 20.00

66

изготвяне на становища за необходимост от 

провеждане на различни процедури - за физически 

лица

30 20.00 15 30.00 7 40.00

67

изготвяне на становища за необходимост от 

провеждане на различни процедури - за юридически 

лица

30 30.00 15 45.00 7 60.00

68
издаване на удостоверения за градоустройствен статут 

на имотите по ПУП - за физически лица
14 20.00 15 30.00 7 40.00

69
издаване на удостоверения за градоустройствен статут 

на имотите по ПУП - за юридически лица
14 30.00 15 45.00 7 60.00

70
документи за учредяване право на строеж, 

надстрояване и пристрояване  
30 30.00 не - не -

71
процедура по чл.190 от ЗУТ за прокарване на 

временни пътища
30 няма не - не -

72
процедура по чл.192 от ЗУТ за учредяване право на 

преминаване през чужд имот
30 няма не - не -

73

издаване на удостоверение за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собствеността върху 

недвижими имоти

14 20.00 7 30.00 3 40.00

74 издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 14 няма не - не -

75 писмен отговор за липса на архивно досие 14 2.00 7 3.00 3 4.00

76
преписки и предписания по чл. 195, чл. 196, чл. 197 от 

ЗУТ
по АПК няма не - не -

77
издаване на становища за приемателни комисии - за 

физически лица
14 30.00 7 45.00 3 60.00

78
издаване на становища за приемателни комисии - за 

юридически лица
14 50.00 7 75.00 3 100.00

79 извършване на проверка по искане на ЕС 30 10.00 15 15.00 7 20.00

80

писмен отговор при липса на досие в архива на 

направление "Контрол в инвестиционното 

проектиране, координация в строителството и 

градоустройство"

14 2,00 не - не -

81
издаване на становища за държавно приемане и 

разрешаване ползването на обект - за физически лица
14 20,00 7 30.00 3 40.00

82

издаване на становища за държавно приемане и 

разрешаване ползването на обект - за юридически 

лица

14 30,00 7 45.00 3 60.00

83
оценка на дървесна и храстова растителност - до 5 бр. 

дървета
30 30,00 14 45.00 7 60.00

84
оценка на дървесна и храстова растителност - до 10 

бр. дървета
30 50,00 14 75.00 7 100.00

85
оценка на дървесна и храстова растителност - над 10 

бр. дървета
30 100,00 14 150.00 7 200.00

86

издаване на разрешение за кастрене и премахване на 

растителност в обществени терени, в частни имоти и 

при ново строителство

30 30,00 14 45.00 7 60.00

87
измерване, кубиране и маркиране на дървесината, 

добита извън горския фонд за единични дървета
не изчислява се не - не -

88

измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 

добита извън горски територии с общинска марка 

пред транспортиране

не изчислява се не - не -

89
издаване на превозен билет на дървесина, добита 

извън горски територии
не 10,00 не - не -

90
издаване на писмена справка за предвиждания на 

действащи планове - ОУП и ПУП
30 20.00 15 30.00 7 40.00

91
регистрация на собственици на пчели и пчелни 

семейства
7 - - - -

92
издаване на разрешения за преместване на 

растителност
30 20.00 - - - -

93
издаване на констативен протокол за възникнали 

аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти
7 40,00 3 60.00 1 80.00

94
издаване на заповед за учредяване право на 

преминаване през чуди поземлени имоти
30 15,00 не - не -

95 съгласуване на улични проводи 30 изчислява се не - не -

96

съгласуване на съоръжения към инженерната 

инфраструктура - трафопостове, абонатни станции и 

др.

30 изчислява се не - не -

97 съгласуване на пътни обекти 30 изчислява се не - не -

98
удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ - І, ІІ и ІІІ 

категория
14 750.00 7 1125.00 3 1500.00

99
удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ - ІV и V 

категория
14 изчислява се 7 изчислява се 3 изчислява се



100

удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ за сгради 

ново строителство на етап нулев цикъл - І, ІІ и ІІІ 

категория

14 375.00 7 562.50 3 750.00

101

удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ за сгради 

ново строителство на етап нулев цикъл - ІV и V 

категория

14 изчислява се 7 изчислява се 3 изчислява се

102

за участие в съставяне на протокол за съответствие на 

строежа с одобрените строителни книжа (чл. 159, ал. 

3 от ЗУТ) и за това, че ПУП е приложен по отношение 

на застрояването

7 30.00 3 45.00 1 60.00

103
за процедура за одобряване на линейни обекти до 1 

км.
7 200.00 3 300.00 1 400.00

104
за процедура за одобряване на линейни обекти до 10 

км.
7 400.00 3 600.00 1 800.00

105
за процедура за одобряване на линейни обекти над 10 

км.
7 800.00 3 1200.00 1 1600.00

106
издаване на регистрационен талон за ППС с 

животинска тяга
30 10.00 не - не -










