
от август 2016г.

Код

№ Видове услуги предоставяна от СО Район "Подуяне"

срок цена срок цена срок цена

дни лв. дни лв. дни лв.

I

1 Издаване на удостоверение за наследници 26 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

2 Издаване на удостоверение за идентичност на имена 27 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

3 Издаване на удостоверение че не е съставен акт за раждане или 

акт за смърт

28 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

4 Издаване на дубликат на удостоверение за раждане,граждански 

брак или повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

29 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

5 Издаване на удостоверение за семейно положение 30 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

6 Издаване на удост. за семейно положение съпруг/а  и деца 275 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

7 Издаване на удостоверение за родствени връзки 31 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

8 Издаване на удостоверение за родени от майката деца 268 7 3.50 3 5.25 2 7.00

9 Адресна регистрация или издаване на удостоверение за постоянен 

или настоящ адрес и заверка на същите
32 до 24 ч. 2.50

_ _ _ _

10 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 269 2 3.50 _ _ _ _

11 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 270 2 3.50 _ _ _ _

12 Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина 35 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

13 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от 

български гражданин в чужбина

271 7 3.50 3 5.25 2 7.00

14 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак  в Република България

272 7 3.50 _ _ _ _

15 Издаване на удостоверение за правно ограничение 276 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

16 Издаване на удост. за вписване в регистъра на населението 277 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

17 Всички други видове удостоверения по искане на гражданите 36 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

18 Препис от документи 37 7 2.50 3 3.75 до 24 ч. 5.00

19 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал Б
до 7 дни след 

раждането
безплатна _ _ _ _

20
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал Б

до 7 дни след 

съставяне на 

акта

безплатна
_ _ _ _

21 Издаване на препис извлечение от акт за смърт  - за първи път Б до 48 часа безплатна _ _ _ _

22 Припознаване  на  дете - 3 месеца от датата на съобщаване по чл.65,ал.2 Б три месеца безплатна _ _ _ _

23 Възстановяване и промяна на име Б 30 безплатна _ _ _ _

НОМЕНКЛАТУРА НА ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ 

В  РАЙОН "ПОДУЯНЕ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Група ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

                                         вид услуга

    бърза      експресна     обикновена



24 Промяна в актовете за гражданско състояние Б 7 безплатна _ _ _ _

25 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни 

органи и институции
Б 7 безплатна

_ _ _ _

26 Съставяне на актове за гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Б 7 безплатна

_ _ _ _

27
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 288 7

според вида и 

бр. на исканите 

документи
3

според вида и 

бр. на исканите 

документи
до 24 ч.

според вида и 

бр. на 

исканите 

документи

28 Издаване на удостоверение за идентичност на административен 

адрес

256 7 3.50 3 5.25 до 24 ч. 7.00

29 За настаняване под наем 38 30 10.00 _ _ _ _

30 Извършване на проверка и заверка на заявление-декларация по 

обстоятелствена проверка за имоти

104 30 20.00 15 30.00 7 40.00

31 Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка по реда 

на чл.587от ГПК,във връзка с чл.79 от Закона за собствеността

204 30 12.00 15 18.00 7 24.00

32 За издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-

продажба на жилище

108 7 10.00 3 15.00 до 24 ч. 20.00

33 Издаване на заверено копие от АОС и др.документи  от архива на 

"Общинска собственост"

109 7 7.50 3 11.25 до 24 ч. 15.00

34 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

274 14 20.00 7 30.00 3 40.00

35 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги 

за имотите общинска собственост, или за възстановени общински 

имоти 

107 14 15.00 7 22.50 3 30.00

36 Заверка на копие от документ формат А4 122 7 0.50 15 0.75 7 1.00

37 Двустранно заверено копие от документ формат А4 123 7 1.00 15 1.50 7 2.00

38 Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност  за 

физически лица

135 30 25.00 15 37.50 7 50.00

39 Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност за 

юридически лица

136 30 38.00 15 57.00 7 76.00

40 Такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита 

извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране

171 7 5,00 лв. на 

плътен 

куб.м., но 

не по-малко 

от 10 лв.

_ _ _ _

41 Такса за издаване на превозен билет на дървесина добита извън 

горски територии

172 в момента на 

издаване на 

позволителн

ото

10.00 _ _ _ _



II

1 Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

терени за  строителни обекти - таксата се заплаща предварително 

в пълен размер за целия срок за ползване на терена

141 преди 

откриване 

на 

строителн

ата 

площадка

1,20 на 

кв.м. на 

ден

_ _ _ _

2 Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

терени за търговска дейност на открито - месечните такси се 

заплащат от 20 до 30 число на предходния месец

142 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

 38,00лв. 

на 

кв.м./месе

чно

_ _ _ _

3 Такса за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни 

обекти - месечните такси се заплащат от 20 до 30 число на 

предходния месец

237 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

38,00 лв. 

на 

кв.м./месе

чно

_ _ _ _

4 Такса за разполагане на маси и столове за консумация на открито - 

месечните такси се заплащат от 20 до 30 число на предходния 

месец

238 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

19,38 лв. 

на 

кв.м./месе

чно

_ _ _ _

5 Такса за разполагане на подиуми в периода, когато върху тях са 

разположени маси и столове за консумация  - месечните такси се 

заплащат от 20 до 30 число на предходния месец

239 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

19,38лв. 

на 

кв.м./месе

чно

_ _ _ _

6 Такса за разполагане на подиуми в периода, когато върху тях не са 

разположени маси и столове за консумация  - месечните такси се 

заплащат от 20 до 30 число на предходния месец

240 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

5,00 лв. 

на кв.м.на 

месец

_ _ _ _

7 Такса за ползване на места, върху които са организирани  събори, 

панаири и празници 

143 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

3,80 лв. 

на кв.м.на 

ден 

_ _ _ _

Група ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ И ДРУГИ



8 Такса за ползване на места, върху които са организирани 

панорами, стрелбища, люлки и др.

144 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

1,40 лв. 

на кв.м.на 

ден 

_ _ _ _

9 Такса за разносна търговия на открито с вестници и списания  - 

таксата се апределя пропорционално на ползваната площ

257 при 

издаване 

на 

разрешен

ието

1,50 лв. 

на кв.м.на 

ден 

10 Разрешение за поставяне на фирмена информационно-указателна  

табела  - таксата за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, а 

за всеки следващ месец  до 20 число на предходния

289 при 

издаване на 

разрешениет

о

 50,00лв. на 

месец  на 

кв.м.информ

ационна 

площ

11 Разрешение за поставяне на временен информационен 

елемент/хоругва/ - таксата се заплаща при издаване на разрешението за 

посочения в него период

290 при 

издаване на 

разрешениет

о

 1,00лв. на 

ден за брой

12 Разрешение за поставяне на информационни елементи, свързани с 

държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален 

характер

Б при 

издаване на 

разрешениет

о

безплатна

13 Разрешение за поставяне на фирмени тотеми  - таксата за първия месец 

се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец  до 20 

число на предходния

291 при 

издаване на 

разрешениет

о

 50,00лв. на 

месец  на 

кв.м.информ

ационна 

площ

14 За провеждане на мероприятия с търговска цел, фирмени 

мероприятия,кампанийна реклама,заснемане на рекламни и 

музикални клипове,филмови и телевизионни продукции  и др. на 

терени публична общинска собственост

292 при 

издаване на 

разрешениет

о

2,80 лв. 

на кв.м.на 

ден 

III

1 Издаване скица недвижим имот с указан начин на застрояване 

съгл. чл.140,ал.3 от ЗУТ

5 14 150.00 7 225.00 3 300.00

2 Издаване скица недвижим имот с указан начин на застрояване 

съгл. чл.140,ал.2 от ЗУТ

7 14 40.00 7 60.00 3 80.00

3 Издаване скица за недвижим имот 6 14 30.00 7 45.00 3 60.00

4 Презаверка на скица от издаването на която са изтекли 6м. 8 7 15.00 3 22.50 1 30.00

5 Определяне на строителна линия и ниво на строеж 9 7 10.00 3 15.00 1 20.00

6 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ 11 7 5.00 3 7.50 1 10.00

7 Заверка на препис от документи и копия от планове 12 30 10.00 15 15.00 7 20.00

Група ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ



8 Разрешение за строеж основно застрояване,пристрояване и 

надстрояване на жилищни и нежилищни сгради

13 7 По таблица 

№1 на база 

РЗП със 

сутерен за 

ІV зона по 8 

лв.на кв. м 

и за V зона 

по 6 лв. на 

кв. м

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

9 Разрешение за строеж за преустройство и реконструкция, както и 

за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно 

строителство

15 7 25% от 

стойноста 

по т. 9

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

10 Разрешение за строеж на линейни инфраструктурни обекти 16 7
0,3% от 

деклариран

ата стойност 

на обекта 

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

11 Разрешение за строеж на ограда в условията на чл. 147, ал.1, т.7 

от ЗУТ

205 7 25% от 

стойността 

по таблица 

1 в лв. на 

лин. м. 

спрямо 

периметъра 

на оградата

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

12 Разрешение за строеж на ограда в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ 241 7 25% от 

стойността 

по таблица 

1 в лв. на 

кв. м. 

спрямо 

разгъвката 

на оградата

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

13 Разрешение за строеж на сградна газова инсталация в жилищни, 

обществени, офис-сгради и др.

206 7 100.00 3 150 1 200

14 Разрешение за строеж на вътрешна  газова инсталация в жилищни, 

обществени, офис-сгради и др.

242 7 10% от 

стойността 

по таблица 

1 

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%
15 Разрешение за строеж на газови сградни и вътрешни  инсталации 

за промишлени сгради

243 7 200.00 3 300.00 1 400.00

16 Разрешение за поставяне на преместваеми обекти /сергия или 

маса/ и на рекламни елементи съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

17 7 25.00 3 37.50 1 50.00

17 Разрешение за поставяне на преместваеми обекти с типов проект и 

на рекламни елементи съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

18 7 50.00 3 75.00 1 100.00



18 Разрешение за поставяне на преместваеми обекти с индивидуален 

проект и на рекламни елементи съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

19 7 8лв. на кв. 

м но не по-

малко от 

50лв.

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

19 Разрешение за поставяне на преместваеми обекти /автомивки и 

автосервизи/ и на рекламни елементи съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

20 7 10 лв на кв. 

м но не по-

малко от 

100лв.

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

20 Разрешение за поставяне  на рекламен елемент с едностранна 

рекламна площ до 4 кв.м. съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

244 7 200.00 3 300.00 1 400.00

21 Разрешение за поставяне  на рекламни елементи с типов проект 

съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

21 7 100.00 3 150.00 1 200.00

22 Разрешение за поставяне  на рекламни елементи с индивидуален 

проект съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

22 7 300.00 3 450.00 1 600.00

23 Разрешение за поставяне  на фирмена информационна табела 

съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

23 7 50.00 3 75.00 1 100.00

24 Разрешение за поставяне  на временни информационни елементи 

съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

226 7 50.00 3 75.00 1 100.00

25 Разрешение за поставяне  на фирмен надпис отделно от 

инвестиционния проект съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ

227 7 50.00 3 75.00 1 100.00

26 Разрешение за поставяне  на фирмен тотем съгл.чл. 56 и 57 от ЗУТ 228 7 200.00 3 300.00 1 400.00

27 Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент 

съгл. чл. 56 и 57от ЗУТ

229 7 80% от 

таксата за 

издаване на 

разрешение 

за 

поставяне

3 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

1 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

28 Заверка на екзекутиви 52 30 30 % от 

таксата за 

съгласуване 

и 

одобряване 

на арх. и 

сградоинста

лационни 

проекти за 

преустройст

во и 

реконструкц

ия

15 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

7 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

29 Заверено  копие от ПУП 76 14 10.00 7 15.00 3 20.00

30 Заверка на копие от инвестиционен проект,както и заверка на 

съхранявана в архива документация

169 30 10.00 15 15.00 7 20.00



31 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни 

проекти за преустройство и реконструкция за жилищни сгради

207 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

0,08 

лв./кв.м РЗП 

със сутерен

_ _ _ _

32 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни 

проекти за преустройство и реконструкция за нежилищни сгради

245 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

0,20 

лв./кв.м РЗП 

със сутерен

_ _ _ _

33 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни 

проекти за преустройство и реконструкция за идейни проекти

246 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

30% от 

размера на 

съответната 

такса

_ _ _ _

34 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни 

проекти за преустройство и реконструкция за оценка на 

съответствие от РЕСУТ

247 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

30% от 

размера на 

съответната 

такса

_ _ _ _

35 Съгласуване и одобряване на арх. и сградоинсталационни проекти 

за преработка по чл.154,ал.5 от ЗУТ

208 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

50% от 

таксата по 

т. 34

_ _ _ _



36 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  за ново 

строителство за жилищни сгради

209 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

0,20 

лв./кв.м РЗП 

със сутерен

_ _ _ _

37 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  за ново 

строителство за нежилищни сгради

248 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

0,40 

лв./кв.м РЗП 

със сутерен

_ _ _ _

38 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  за ново 

строителство за идейни проекти

249 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

30% от 

размера на 

съответната 

такса

_ _ _ _

39 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  за ново 

строителство за оценка за съответствие от РЕСУТ

250 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

30% от 

размера на 

съответната 

такса

_ _ _ _

40 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация  на 

преместваеми обекти - павилион с типов дизайн

210 7 100.00 3 150.00 1 200.00

41 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация  на 

преместваеми обекти по индивидуален проект

211 7 300.00 3 450.00 1 600.00

42 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация  на 

преместваеми обекти - автомивки и автосервизи

212 7 300.00 3 450.00 1 600.00



43 Издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж 213 30 3 пъти 

стойността 

на 

съответното 

разрешение 

за строеж

15 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

50%

7 цената за 

обикновена 

услуга 

увеличена с 

100%

44 Съгласуване и одобряване на инвестиционен  проект на незаконен 

строеж 

214 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

3 пъти 

стойността 

за 

съответното 

одобряване 

на 

инвестицион

ен проект

_ _ _ _

45 Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл.203 от ЗУТ 215 1 месец без 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствие

то и 7 раб. 

дни за 

проект с 

доклад

25% от 

таксата по 

т.9

_ _ _ _

IV

1 Признаване или отказ на чуждестранни съдебни решения и други 

актове

203 30 100.00 15 150.00 _ _

2 Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието  на 

молби за установяване на българско гражданство

234 7 10.00 3 15.00 до 24 ч. 20.00

3 Приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен 

договор или изменението му

235 7 20.00 3 30.00 до 24 ч. 40.00

4 За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, 

служебна бележка или друг документ, издаден от районната 

администрация по искане на физически или юридически лица 

225 30 30.00 15 45.00 7 60.00

5 За копие от документ формат А-4 120 7 0.09 3 0.14 до 24 ч. 0.18

6 За двустранно копие от документ формат А-4 121 7 0.15 3 0.23 до 24 ч. 0.30

7 За разпечатка на документ формат А-4 124 7 0.12 3 0.18 до 24 ч. 0.24

8 За дискета с дигитално копие на документ 126 7 1.20 3 1.80 до 24 ч. 2.40

9 За диск с дигитално копие на документ 127 7 5.00 3 7.50 до 24 ч. 10.00

10 За извършване на устна справка за административни актове на 

СОС

128 в момента на 

извършване 

на 

справката 

1.50 _ _ _ _

Група Услуги извършвани от районната администрация



11 За писменна справка 129 7 1.59 3 2.39 до 24 ч. 3.18

12 За издаване на дубликат на документ от архива на отдел 

"УОСЖФИРКТД" /направление търговия/

258 7 10.00 3 15.00 1 20

13 За извършване на проверки по искане на етажна собственост 259 7 10.00 3 15.00 1 20

14 За издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга 260 7 10.00 3 15.00 1 20

15 За изискване на документи по гражданска регистрация от други 

общински администрации, възоснова на писменно искане на 

граждани

261 7 10.00 3 15.00 1 20

16 Издаване на удостоверения свързани  с недвижими имоти за 

съдилища, нотариуси, област София, СОАП, общински фирми, 

юридически и физически лица - таксата се определя за имот

102 30 15.00 15 22.50 7 30.00

17 Отписване на имот от актовите книги на районната администрация 103 30 15.00 _ _ _ _

18 Справки по досиетата на АОС 106 30 15.00 15 22.50 7 30.00

19 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от 

документи относно общинска собственост

273 14 7.50 7 11.25 3 15.00

20 Изготвяне цени на единични апартаменти - за едностайни и 

двустайни /цената е за брой/

112 30 50.00   
+20%ДДС

_ _ _ _

21 Изготвяне цени на единични апартаменти - за тристайни, 

четиристайни и др. /цената е за брой/

113 30 75.00   
+20%ДДС

_ _ _ _

22 Изчисляване правото на строеж и издаване на документ 116 30 1% от 

стойността 

на обекта

_ _ _ _

23 Писменно консултиране на фирми, адвокати, брокери и 

професионално заинтересовани лица

117 30 50.00 15 75.00 7 100.00

24 Издаване на служебни бележки и удостоверения 118 30 15.00 15 22.50 7 30.00

25 Писменни справки относно разпределение на идеални части от 

общи части на сгради с ЕС

221 30 15.00 15 22.50 7 30.00

26 Писменни справки относно собствеността и издаване на 

удостоверения за технически характеристики на жилищни, 

нежилищни имоти и терени и техните граници

222 30 15.00 15 22.50 7 30.00



27 Издаване на удостоверения във връзка с изплащане на левовата 

индексация на лихвочисла по ЗУЖВГМЖСВ

223 30 15.00 15 22.50 7 30.00

28 За процедура по първоначално картотекиране за настаняване в 

общинско жилище

224 60 20.00 _ _ _ _

29 Издаване на писмо-съгласие и комплектоване на преписка за 

заличаване на ипотека, вписана в полза на СО

262 30 30.00 15 45.00 7 60.00

30 За комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост 

от физически или юридически лица върху земя с учредено право на 

строеж

263 30 30.00 15 45.00 7 60.00

31 За комплектоване на преписка за учредяване  право на строеж, 

пристрояване или надстрояване върху имот частна общинска 

собственост

264 30 30.00 15 45.00 7 60.00

32 За комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост 

или изкупуване на общински имот

265 30 30.00 15 45.00 7 60.00

V Група Услуги извършвани от отдел "Инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология"                             

и  отдел"Устройство на територията, кадастър, регулация     

и контрол на строителството " 

1 За съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част 

"Паркоустройство и благоустройство" за физически лица

133 30 20.00 15 30.00 7 40.00

2 За съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част 

"Паркоустройство и благоустройство" за юридически лица

134 30 30.00 15 45.00 7 60.00

3 За съгласуване или становище по издаване на виза за физически  

лица

175 30 20.00 15 30.00 7 40.00

4 За съгласуване или становище по издаване на виза за юридически 

лица

176 30 30.00 15 45.00 7 60.00

5 За съгласуване или становище по схеми и сезонни  съоръжения по 

чл.56 от ЗУТ за физически лица

177 30 20.00 15 30.00 7 40.00

6 За съгласуване или становище по схеми и сезонни  съоръжения по 

чл.56 от ЗУТ за юридически лица

178 30 30.00 15 45.00 7 60.00



7 За съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от 

ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за 

физически лица

179 30 20.00 15 30.00 7 40.00

8 За съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от 

ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за 

юридически лица

180 30 30.00 15 45.00 7 60.00

9 За съгласуване или становище на трасета на техническата 

инфраструктура до 1000 м. за физически лица

181 30 30.00 15 45.00 7 60.00

10 За съгласуване или становище на трасета на техническата 

инфраструктура до 1000 м. за юридически лица

182 30 50.00 15 75.00 7 100.00

11 За издаване на становища за държавно приемане и разрешаване  

ползването на обект за физически лица

183 30 20.00 15 30.00 7 40.00

12 За издаване на становища за държавно приемане и разрешаване  

ползването на обект за юридически лица

184 30 30.00 15 45.00 7 60.00

13 За издаване разрешение за преместване на растителност 186 30 20.00 _ _ _ _

14 За оценка на дървесна и храстова растителност - до 5 бр. дървета 187 30 30.00   
+20%ДДС

15 45.00   
+20%ДДС

7 60.00   
+20%ДДС

15 За оценка на дървесна и храстова растителност - до 10 бр. дървета 188 30 50.00   
+20%ДДС

15 75.00   
+20%ДДС

7 100.00   
+20%ДДС

16 За оценка на дървесна и храстова растителност - над  10 бр. 

дървета

189 30 100.00   
+20%ДДС

15 150.00   
+20%ДДС

7 200.00   
+20%ДДС

17 За издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност 

в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство/за 

растителност, разположена върху общински терени - безплатно/

190 30 30.00 15 45.00 7 60.00

18 За съгласуване или становище на трасе на техническата 

инфраструктура от 1000 до 5000 м. за физически лица

191 30 50.00 15 75.00 7 100.00

19 За съгласуване или становище на трасе на техническата 

инфраструктура от 1000 до 5000 м. за юридически лица

192 30 70.00 15 105.00 7 140.00

20 За съгласуване или становище на трасе на техническата 

инфраструктура над 5000 м. за физически лица

193 30 80.00 15 120.00 7 160.00

21 За съгласуване или становище на трасе на техническата 

инфраструктура над 5000 м. за юридически лица

194 30 100.00 15 150.00 7 200.00

22 Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по 

кадастрални  и регулационни планове

53 14 20.00 7 30.00 3 40.00

23 Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имоти по 

ОУП и "фондова" принадлежност

251 30 20.00 15 30.00 7 40.00

24 Удостоверения за градоустройствен статут на имотите по 

ППЗОПОГПС и ОУП /само текст/ - за физически лица

54 30 20.00 15 30.00 7 40.00

25 Удостоверения за градоустройствен статут на имотите по 

ППЗОПОГПС и ОУП /само текст/ - за юридически лица и ведомства 

252 30 30.00 15 45.00 7 60.00

26 Писмен отговор при липса на  досие в архива на отделите 57 30 2.00 15 3.00 7 4.00

27 Удостоверения за градоустройствен статут на имотите по 

ППЗОПОГПС и ОУП /текст и графика/ - за физически лица

58 30 20,00 лв + 

разходите 

за копиране

15 30,00 лв + 

разходите за 

копиране

7 40,00 лв + 

разходите 

за копиране



28 Удостоверения за градоустройствен статут на имотите по 

ППЗОПОГПС и ОУП /текст и графика/ - за юридически лица и 

ведомства

59 30 30,00 лв + 

разходите 

за копиране

15 45,00 лв + 

разходите за 

копиране

7 60,00 лв + 

разходите 

за копиране

29 Териториално насочване на инвестиционни инициативи за 

физически лица

60 30 20.00 15 30.00 7 40.00

30 Териториално насочване на инвестиционни инициативи за 

юридически лица и ведомства

61 30 50.00 15 75.00 7 100.00

31 Изготвяне на становище за необходимост от провеждане на 

различни процедури за физически лица

62 30 20.00 15 30.00 7 40.00

32 Изготвяне на становище за необходимост от провеждане на 

различни процедури за юридически лица и ведомства

63 30 30.00 15 45.00 7 60.00

33 Съгласие за допускане на устройствена процедура 66 14 100.00 7 150.00 3 200.00

34 За процедура по одобряване на: план за застрояване; план за 

регулация;  изменение на план за регулация;  изменение на план 

за застрояване -  до 1 дка

67 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

200.00 _ _ _ _

35 За процедура по одобряване на: план за застрояване; план за 

регулация;  изменение на план за регулация;  изменение на план 

за застрояване -  до 10 дка

68 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

250.00 _ _ _ _

36 За процедура по одобряване на: план за застрояване; план за 

регулация; изменение на план за регулация;  изменение на план за 

застрояване -  над 10 дка

69 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

300.00 _ _ _ _

37 Процедура по одобряване на: план за регулация и застрояване; 

изменение на план за регулация и застрояване; работен 

устройствен план -  до 1 дка

70 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

400.00 _ _ _ _

38 Процедура по одобряване на: план за регулация и застрояване; 

изменение на план за регулация и застрояване; работен 

устройствен план -  до 10 дка

71 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

500.00 _ _ _ _



39 Процедура по одобряване на: план за регулация и застрояване; 

изменение на план за регулация и застрояване; работен 

устройствен план -  над 10 дка

72 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

600.00 _ _ _ _

40 Процедура по одобряване на план за регулация и 

застрояване/изменение на план за регулация и застрояване/ и 

работен устройствен план до 1дка

73 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

600.00 _ _ _ _

41 Процедура по одобряване на план за регулация и 

застрояване/изменение на план за регулация и застрояване/ и 

работен устройствен план до 10дка

74 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

700.00 _ _ _ _

42 Процедура по одобряване на план за регулация и 

застрояване/изменение на план за регулация и застрояване/ и 

работен устройствен план над 10дка

75 в зависимост 

то 

продължите

лността на 

обявяването

800.00 _ _ _ _

43 Удостоверения по реда на § 6 от Наредба № 2/2003г. 84 30 250,00 лв. 

за първите 

100 кв.м. и 

по 0,50 лв. 

за кв.м. над 

стоте

15 375,00 лв. 

за първите 

100 кв.м. и 

по 0,60 лв. 

за кв.м. над 

стоте

7 500,00 лв. 

за първите 

100 кв.м. и 

по 1,00 лв. 

за кв.м. над 

стоте

44 Удостоверения по реда на чл.181 от ЗУТ - 1, 2 и 3 категория 85 14 750.00 7 1125.00 3 1500.00

45 Удостоверения по чл.181 от ЗУТ - 4 и 5 категория 86 14 по таблица  

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О

7 по таблица  

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О/увеличени 

с 50%/

3 по таблица  

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О/увеличен

и 100%/

46 Удостоверения по реда на чл.181 от ЗУТ за сгради ново 

строителство на етап до нулев цикъл - 1, 2 и 3 категория

233 14 375.00 7 562.50 3 750.00



47 Удостоверения по реда на чл.181 от ЗУТ за сгради ново 

строителство на етап до нулев цикъл - 4 и 5 категория

253 14 50% от 

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О

7 50% от 

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О/увеличени 

с 50%/

3 50% от 

цените по т. 

9 и 10 от 

Приложение 

4 към 

НОАМТЦУПС

О/увеличен

и с 100%/

48 Разглеждане в районен експертен съвет по устройство на 

територията и/или съгласуване на проекти на инженерната 

инфраструктура за площи и пътни обекти, извън тези, които са 

публична собственост

87 30 0,06 лв. на 

кв.м.
_ _ _ _

49 Разглеждане в районен експертен съвет по устройство на 

територията и/или съгласуване на проекти за улични 

проводи/водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел.кабели, 

улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др./, 

извън тези, които са публична собственост

254 30 0,10 

лв./л.м., но 

не по-малко 

от 20,00лв.

_ _ _ _

50 Разглеждане в районен експертен съвет по устройство на 

територията и/или съгласуване на проекти на съоръжения към 

инженерна инфраструктура - трафопост, абонатна станция, 

котелно, пречиствателни съоръжения и др.

255 30 20.00 _ _ _ _

51 Услуга във връзка с благоустройствени дейности на СО/ поддръжка 

на пътни платна, тротоари, ремонтни дейности на инфраструктури, 

нарушени в резултат на строителство, извършено от физически или 

юридически лица/ до 1000 кв.м. РЗП

88 30 30 % от 

таксата за   

разрешение

то за строеж 

_ _ _ _

52 Услуга във връзка с благоустройствени дейности на СО/ поддръжка 

на пътни платна, тротоари, ремонтни дейности на инфраструктури, 

нарушени в резултат на строителство, извършено от физически или 

юридически лица/ над 1000 кв.м. РЗП

88 30 50 % от 

таксата за 

разрешение

то за строеж 

_ _ _ _

53 Писмени справки на частни лица, фирми, адвокати, както и справки 

за съдебни дела образувани по жалби срещу актове на Главния 

архитект на София

89 30 20.00 15 30.00 7 40.00

54 Писмени консултации по въпроси, представляващи законен интерес 

на граждани или юридически лица 

90 30 30.00 15 45.00 7 60.00

55 Други удостоверения 92 30 10.00 15 15.00 7 20.00

56 За участие в съставяне на протокол за съответствие на строеж с 

одобрените строителни книжа/чл.159,ал.3 от ЗУТ/ и за това, че ПУП 

е приложен по отношение на застрояването   

217 7 30.00 3 45.00 1 60.00

57 За регистрация на технически паспорт на строеж 218 3 10.00 2 15.00 1 20.00



58 Издаване на разрешение по чл.74, ал.5 от Наредбата за 

преместваеми обекти, за рекламните, информационни и 

декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на 

територията на Столична община /НПОРИДМЕРДТСО/

230 7 300.00 3 450.00 1 600.00

59 Издаване на разрешение по чл.78а, ал.1 от НПОРИДМЕРДТСО 231 7 300.00 3 450.00 1 600.00

60 Издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО 232 7 100.00 3 150.00 1 200.00

61 Издаване на копие от кадастрален и регулационен план - 

ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на 

преместваемо съоръжение

267 7 20.00 3 30.00 1 40.00

62 Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни 

ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

236 7 40.00 3 60.00 1 80.00

63 За изготвяне на констативен протокол за необходимостта от 

извършване на ремонтни дейности в общите части на сгради

266 7 40.00 3 60.00 1 80.00

64 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А 

4

278 30 2.00         
на лист

15 3.00         
на лист

7 4.00         
на лист

65 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А 

3

279 30 4.00         
на лист

15 6.00         
на лист

7 8.00         
на лист

66 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А 

2

280 30 8.00         
на лист

15 12.00         
на лист

7 16.00         
на лист

67 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А 

1

281 30 16.00         
на лист

15 24.00         
на лист

7 32.00         
на лист

68 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А 

0

282 30 30.00         
на лист

15 45.00         
на лист

7 60.00         
на лист

69 Справка и сканиране на документ  формат А 4 283 30 1.00 15 1.50 7 2.00

70 Справка и сканиране на документ  формат А 3 284 30 2.00 15 3.00 7 4.00

71 Справка и сканиране на документ  формат А 2 285 30 4.00 15 6.00 7 8.00

72 Справка и сканиране на документ  формат А 1 286 30 7.00 15 10.50 7 14.00

73 Справка и сканиране на документ  формат А 0 287 30 10.00 15 15.00 7 20.00

Услугите, предоставяни от Район "Подуяне" в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат:  

1. Обикновени 

Бързите услуги се заплащат с 50% увеличение спрямо цената на обикновените.

Експресните услуги се заплащат с 100% увеличение спрямо цената на обикновените.

Сроковете  за извършване на услугите са в календарни дни и  започват да текат от деня на подаване  

на необходимите документи  и  заплащане  цената на съответния вид услуга.

Настоящата номенклатура е издадена в съответствие с Наредбата за определяне и администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от Столична община и районните администрации 

и е съгласувана със Секретаря на района, главния архитект, главния счетоводител, началниците на отдели, 

началниците на сектори и финансовия контрольор в район "Подуяне". 

3. Експресни 

2. Бързи 




