Такса за административни услуги -ГРАО
№

Наименование

Обикновенна
Срок в
дни

Цена

Бърза
Срок в
дни

Цена

Експресна
Срок в
дни

Цена

АО-1

Удостоверение за наследници- ЗГР,ЗМДТ,Наредба
№ РД-02-20-6/24.04.2012г. и НОАМТЦУ

АО-2

Удостоверение за идентичност на лице с различни
имена - ЗГР,ЗМДТ,Наредба № РД-02-206/24.04.2012г.и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-3

Удостоверение за семейно положение,съпруг/а и
деца - ЗГР,ЗМДТ,Наредба № РД-02-206/24.04.2012г. и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-4

Удостоверение за семейно положение ЗГР,ЗМДТ,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г.и
НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-5

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки ЗГР,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-6

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за
първи път/Издаване на удостоверение за настоящ
адрес след подаване на адресна карта за заявяване
или за промяна на настоящ адрес ЗГР,ЗМДТ,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. и
НОАМТЦУ

веднага

3.00

АО-7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за
първи път/Издаване на удостоверение за постоянен
адрес след подаване на заявление за заявяване или
за промяна на постоянен адрес - ЗГР,ЗМДТ,Наредба
№ РД-02-20-6/24.04.2012г. и НОАМТЦУ

5

веднага

3.00

3.00

2

6.00

1

Изискуеми документи

9.00

1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
2. искане за издаване на удостоверение за наследници от
пряк наследник/пълномощник/ по образец-Приложение № 2
към чл.6,ал.1/
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно/при необходимост
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/по
образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1/
4. Документи,в които лицето фигурира с различни имена
1. документи за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1 /
1. документи за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1 /
1. документи за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1 /
1.документ за самоличност
2. нотариално заверено изрично пълномощно
3. адресна карта за настоящ адрес по образец-Приложение
№ 15 към чл.138,ал.2
4. документ за собственост/ или документ за ползване на
имота за жилищни нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и
договор за настаняване в специализираните институции и
други документи,доказващи собствеността или ползването
на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР и декларация по
чл.92,ал.6 от ЗГР
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено изрично пълномощно
3. заявление за постоянен адрес по образец
4. документ за собственост/ или документ за ползване на
имота за жилищни нужди,включително договор за
предоставяне на социална услуга от резидентен тип и
договор за настаняване в специализираните институции и
други документи,доказващи собствеността или ползването
на имота/декларация по чл.92,ал.3 от ЗГР и декларация по
чл.92,ал.6 от ЗГР

Такса за административни услуги -ГРАО

Обикновенна

Бърза

Експресна

№

Наименование

Срок в
дни

Цена

Срок в
дни

Цена

Срок в
дни

Цена

АО-8

Декларация за постоянно пребиваване на чужденец
на територята на Република България - ЗГР и
НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-9

Удостоверение за вписване в регистъра на
населението - ЗГР,Наредба № РД-02-206/24.04.2012г. и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-10

Издаване на удостоверение за постоянен адрес ЗГР,Наредба № РД № 02-20-6/24.04.2012г.и
НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-11

Издаване на удостоверение за настоящ адрес ЗГР,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г.
И
НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-12

Удостоверение за правно ограничение ЗГР,Наредба за условията и реда за
кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни
семейства и настаняване на деца в тях,Наредба №
РД-07-7 от 5 октомври 2010г. ,Наредба № РД-02-206/24.04.2012г. И НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-13

Други видове документи по ГРАО в т.ч.издаване на
служебни бележки и удостоверения-ЗГР и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-14

Издаване на удостоверение за промени на
постоянен адрес,регистриран след 2000 година ЗГР,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г.,ЗМДТ и
НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-15

Издаване на удостоверение за промени на настоящ
адрес,регистрин след 2000 година - ЗГР,Наредба №
РД-02-20-6/24.04.2012г.,ЗМДТ и НОАМТЦУ

5

3.00

2

6.00

1

9.00

АО-16

Легализация на документи за чужбина

1

10.00

АО-17

Удостоверение за родените от майката деца ЗГР,Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г.

АО-18

Издаване на справки по искане на съдебни
изпълнители - Граждански процесуален кодекс

не се
таксува

5

3.00

2

6.00

1

9.00

Изискуеми документи

1. документ за самоличност
2. писмено заявление по образец / Образец № 2 нотариално заверен
1. документи за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1 /
4. Уведомително писмо за разрешено постоянно
пребиваване
5. Решение на Държавната Агенция за Бежанците при
Министерски съвет
1. документ за самоличност
2. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1. документ за самоличност
2. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1.документи за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/по
образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. заявление в свободен текст
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/по
образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1. документ за самоличност
2.нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/по
образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1.документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/по
образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. заявление в свободен текст

Такса за административни услуги -ГРАО
№

Наименование

Обикновенна
Срок в
дни

Цена

Бърза
Срок в
дни

Цена

Експресна
Срок в
дни

Цена

АО-19

Издаване на заверен препис или копие от личен
регистрационен картон или страница от семейния
регистър на населението - ЗГР и НОАМТЦУ

5

2.50 лв на страница, всяка следваща - по
1.00лв.на страница

АО-20

Издаване на препис от семеен регистър,воден до
1978 година - ЗГР,ЗМДТ и Наредба на министъра на
правосъдието и правната евроинтеграция от
19.02.1999г.за прилагане на Глава пета от Закона
за българското гражданство чл.15,ал.2

5

2.50 лв на страница, всяка следваща - по
1.00лв.на страница

АО-21

Комплектоване и проверка на документи към искане
за установяване на българско гражданство Наредба № 1 от 1999 г.за прилагане на Глава пета
от Закона за българското гражданство - чл.15,ал.3
във връзка с ал.1 и НОАМТЦУ

АО-22

Предоставяне на данни по гражданската
регистрация на държавни органи и институции
- ЗГР

АО-23

Даване и промяна на ЕГН - ЗГР

АО-24

Издаване на удостоверение за верен ЕГН от
ТЗ"ГРАО" - ЗГР,Наредба № РД-02-20-9 от 21 май
2012г.за функциониране на единната система за
гражданска регистрация

Срок за изпълнение - до 1 месец - 15.00 лв.

Срок за изпълнение - до 14 дни - не се таксува

Срок за изпълнение - до 10 дни - не се таксува

Срок за изпълнение - до 7 дни - не се таксува

Изискуеми документи

1. документ за самоличност
2. искане за издаване на удостоверение въз основа на РН/
по образец-Приложение № 1 към чл.6,ал.1
3.нотариално заверено пълномощно
4. съдебно удостоверение

1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. заявление в свободен текст
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. фотокопие на документ,удостоверяващ самоличността на
молителя
4. официален документ,удостоверяващ промяната на
имената,ако има такава,както и официален документ за
идентичност на лице с различни имена
5. документ за придобито чуждо гражданство,ако има такова
6. препис от акт за смърт ,ако лицето е починало
7. молба по образец на Министерство на правосъдието
8. документ,удостоверяващ датата и начина на напускане на
страната-за лицата от небългарски произход
9. снимки - 2 бр.
10. препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение
за раждане от български или чуждестранен орган
11. платена държавна такса по сметка на Министерство на
правосъдието
1.постъпили по официален път писма
1. документ за самоличност
2.нотариално заверено пълномощно
3. заявление в свободен текст
4. удостоверение за раждане
5. Уведомително писмо от Министерство на вътрешните
работи- ОДМВР - гр.Бургас
1. документ за самоличност
2. нотариално заверено пълномощно
3. заявление в свободен текст

Такса за административни услуги Гражданско състояние
Наименование

Обикновенна
Срок в
дни
5

Цена
3

Бърза
Срок в
дни
2

Експресна

Цена
6

Срок в
дни

Цена

1

9

ГС-1

01 Удостоверение за раждане (дубликат) ЗГР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

ГС-2

02. Услуга при граждански ритуал

ГС-2.1

2.1. в ритуална зала

1

85

ГС-2.2

2.2. извън ритуална зала

1

300

ГС-3

03. Удостоверение за сключен граждански брак
(дубликат) - ЗГР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

ГС-4

04.Препис-извлечение от акт за смърт /изд.за
втори и следващ път/ - ЗГР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

ГС-5

05.Удостоверение за сключване на брак от
български гражданин в чужбина – ЗГР, ЗМДТ,
Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г., НОАМТЦУ

ГС-6

06.Удостоверение за снабдяване на чужд
гражданин с документ за сключване на брак в
Република България - ЗГР, ЗМДТ, Наредба
№РД-02-20-6/24.04.2012г., НОАМТЦУ

Изискуеми документи

5

3

2

6

1

9

5

3

2

6

1

9

5

5

2

10

5

5

2

10

1.Заявление /по образец/
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно/изрично/,нотариално заверено
4.Съдебно удостоверене

1.Заявление /по образец/
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно/изрично/,нотариално заверено
4.Съдебно удостоверение
1.Заявление /по образец/
2.Документ за самоличност на пряк наследник
3.Пълномощно /изрично/,нотариално заверено
4.Съдебно удостоверение
1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на
РН
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно /изрично/,нотариално заверено
4.Официален документ от който да се видят личните
данни и семейното положение на чуждия гражданин
1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на
РН
2.Документи за самоличност
3.Декларация /по образец/
4.Пълномощно /изрично/,нотариално заверено
5.Данни за чуждия гражданин-по паспорт

ГС-8

07.Удостоверение за липса на съставен акт за
гражданско състояние/акт за раждане или акт
за смърт/ - ЗГР,ЗМДТ, Наредба №РД-02-206/24.04.2012г., НОАМТЦУ
08. Други видове документи по ГС в т.ч.
служебни бележки и удостоверения - при липса
на съставен акт за граждански брак, при липса
на регистър по ГС,при пренасяне на урна на
починало лице - НОАМТЦУ
09. Пълни преписи от актове по гражданско
състояние - ЗГР,ЗМДТ, НОАМТЦУ

5

3

2

6

1

9

ГС-9

10. Копие на акт по ГС със заверка „Вярно с
оригинала”- ЗГР,ЗМДТ, НОАМТЦУ
11.Заверка на документи по ГС за чужбинаЗГР,ЗМДТ,Правилник
за
легализациите,
заверките и преводите на документи и др.,
НОАМТЦУ

5

3

2

6

1

9

1

10

ГС-7

ГС-10

ГС-11

5

5

2

10

5

5

2

10

30

ГС-12

12.Признаване и изпълнение на съдебно
решение или друг акт на чуждестранен съд или
друг орган - Граждански процесуален кодексчл.621, НОАМТЦУ

50

1.Заявление /по образец/
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно /изрично/ ,нотариално заверено

1.Заявление / свободен текст /
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно /изрично/ ,нотариално заверено
1.Заявление / по образец /
2Документ за самоличност
3.Пълномощно/изрично/,нотариално заверено
1.Заявление /по образец/
2.Документ за самоличност
3.Пълномощно/изрично/ ,нотариално заверено

1.Документ за самоличност
2.Оригиналният документ
1.Заявление по чл.118,ал.1 от КМЧП /по образец/
2.Документи за самоличност/нотариално заверено
пълномощно
3.Легализиран и заверен препис от съдебно
решение/друг административен документ от
чужбина -от органа който го е издал
4.Удостоверение от съда,че решението е влязло в
сила
5.Нотариално заверена декларация по чл.117 от
КМЧП
6.Копие от чужд документ за самоличност
7.Нотариално заверена декларация за име след
развод
8.Други удостоверителни документи

7

ГС-13

безпла
тна

13.Издаване на удостоверение за ражданеоригинал - Закон за гражданската регистрация
/ЗГР/

при подписване на акта

ГС-14

14.Издаване на удостоверение за сключен
граждански брак-оригинал - ЗГР, СК

2

ГС-15

15.Издаване на препис-извлечение от акт за
смърт- за първи път - ЗГР

безпла
тна

безплатна

1.Съобщение за раждане; 2.Съдебно решение
3.Документ за самоличност/Нотариално заве-рено
пълномощно
4.Препис или извлечение от акт за раждане,
съставен от български дипломатически или
консулски представител или от чуждестранен местен
орган по ГС
5.Препис от акт за раждане по чл.63 и чл.66 от ЗГР
6.Протокол за намерено,изоставено или подхвърлено
новородено дете
1.Заявление /по образец/
2.Документи за самоличност-2бр.
3.Декларации -2бр.
4.Медицински свидетелства-2бр. 5.Нот.заверена
декларация -при избран законов режим на
разделност
6.Удостоверение от
нотариус-при сключен брачен договор
7.Удостоверение за разрешение от районния съдия за
сключване на брак-за лица между 16 и 18 години
8.Документ за прекратен брак /бракоразводно
решение/,когато бракът е последващ
9.Удостоверение за сем.положение,издадено от
съответната държава / преведено и легализирано/-за
встъпващ в брак чужд гражданин
10.Препис или извлечение от акт за сключен брак в
чужбина /преведен и легализиран/
1.Съобщение за смърт2 Съдебно решение
3.Документ за самоличност на приносителя /пряк
наследник/
3.Документ за самоличност на починалото лице
4.Нотариално заверено/изрично/пълномощно при
поискване от друго лице
5.Препис или извлечение акт за смърт настъпила в
чужбина/преведен и легализиран

ГС-16

16.Съставяне на актове за гражданско състояние
на български граждани,които имат съставени
актове в чужбина - ЗГР

ГС-17

17.Припознаване на дете – ЗГР, СК

ГС-18

18.Възстановяване или промяна на име чл.19а от ЗГР

ГС-19

19.Вписване на поправка на име в акт за
гражданско състояние - ЗГР

ГС-20

ГС-21
ГС-22

20.Промяна на ЕГН на български граждани
/промяна на дата на раждане или пол/- ЗГР

21.Отразяване на избор или промяна на режим
на имуществени отношения между съпрузи - СК
22.Предоставяне на данни по ГС на държавни
органи и институции - ЗГР
Такса за административни услуги - МДТ
Наименование

МДТ-1

1. Удостоверение за дан. оценка

7

безпла
тна

90

безпла
тна

2

безпла
тна

2

безпла
тна

2

безпла
тна

2

безпла
тна

14

безпла
тна

Обикновенна
Срок в
дни
Цена
10
12

1.Заявление/ по образец /
2.Документ за самоличност /нотариално
заверено/изрично/пълномощно
3.Заверен и легализиран акт по гражданско
състояние и преведен и легализиран превод на акта
1.Документи за самоличност
2.Нотариално заверена декларация/Деклара-ция за
припознаване-предоставя се от дл. лице по ГС/по
образец/
1.Нотариално заверено заявление /по образец/
2.Документ/и за самоличност / нотариално
заверено/изрично/ пълномощно
1.Заявление /свободен текст /
2.Документ за самоличност /нотариално
заверено /изрично/ пълномощно
3.Съдебно решение и други официални документи
1.Заявление/свободен текст/
2.Документ за самоличност / нотариално заверено
/изрично/ пълномощно
3.Съдебно решение
1.Заявление/свободен текст/
2.Документ за самоличност / нотариално
заверено/изрично/ пълномощно
3.Брачен договор
1.Постъпили по официален път писма
Бърза
Срок в
дни
Цена
3
24

Експресна
Срок в
дни
Цена
1
48

Изискуеми документи

Искане, Декларация по чл.14 от ЗМДТ, Документ за
самоличност/пълномощно, Документ за собственост
Искане, Декларация по чл.14 от ЗМДТ, Документ за
самоличност/пълномощно, Документ за собственост,
Обяснителна записка от проект
Искане, Декларация по чл.14 от ЗМДТ, документ за
самоличност/пълномощно, Документ за собственост
Искане, удостоверение от АК за характеристиките на
имота, документ за самоличност/пълномощно,
документ за собственост
Искане, декларация по чл. 14 от ЗМДТ, документ за
самоличност/пълномощно, документ за собственост

За право на собственост

За право на строеж
За незавършено строителство

За земеделска земя
За право на ползване
МДТ-2

МДТ-4

2. Удостоверение за декларирани данни
3. Удостоверение за наличие или липса на
задължения
4. Копие от данъчна декларация на
страница

МДТ-5

5. Дубликат на приходна квитанция

МДТ-6

6. Заверка на молба-декларация

МДТ-7

7. Презаверка на издадени удостоверения
8.
Служебна
бележка
за
декл.
недвижим имот

МДТ-3

МДТ-8

МДТ-9

9. Приемане и обработка на декларация за
притежаван недвижим имот

3

5

1

10

3

3

1

5

3

0,60

1

1,20

3

3

1

5

3

4

1

7

1

6

1

5

3

3

7

безпла
тно

Искане
Искане
Искане
Искане
Искане

Искане
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ / по образец/
2. Документ за придобиване на имота или за промяна
в обстоятелствата /нот. акт, договор за покупкопродажба и др.- копие и оригинал за сверяване
3. Документ, удостоверяващ обстоятелство за
ползване на данъчно облекчение- Удостоверение за
ТЕЛК- копие и оригинал за сверяване

7

МДТ-10

10. Приемане и обработка на декларация за
притежаване на превозно средство

безпла
тно

4. Документи, удостоверяващи придобиване на имот
по наследство- Акт за смърт, Удостоверение за
наследници- копие и оригинал за сверяване / в
случаите, че наследодателя е с постоянен адрес извън
селищата на община Царево/
5. Документи, удостоверяващи промяна в
предназначението на имота- Заповед за ПУП,
Решение на Обл.Дирекция „Земеделие и гори”,
вносна бележка за внесена такса и др.- копие и
оригинал за сверяване
6. Документ за нежилищен имот на фирмасчетоводна справка на с/ка 203 или експертна оценка
за отчетната стойност
7. Документ за самоличност или пълномощно
1. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ / по образец/
2. Документ за придобиване на превозното средство
или за промяна в обстоятелствата / договор за
покупко-продажба, фактура и др.- копие и оригинал
за сверяване
3. Свидетелство за регистрация- голям талон от КАТкопие и оригинал за сверяване
4. Платежен документ за платен данък превозни
средства.- копие и оригинал за сверяване
5. Платежен документ за платен данък при
придобиване на МПС - копие и оригинал за
сверяване
6. Документ, удостоверяващ обстоятелство за
ползване на данъчно облекчение- Удостоверение за
ТЕЛК- копие и оригинал за сверяване
7. Документи, удостоверяващи придобиване на имот
по наследство- Акт за смърт, Удостоверение за
наследници- копие и оригинал за сверяване /в
случаите, че наследодателя е с постоянен адрес извън
селищата на община Царево/

8. Документ за самоличност или пълномощно

МДТ-11
МДТ-12

МДТ-13

МДТ-14

МДТ-15

11. Приемане и обработка на декларация за
облагане с окончателен годишен патентен данък
12. Приемане и обработка на годишна
декларация за облагане с туристически данък

7

безпла
тно

7

безпла
тно

7

безпла
тно

7

безпла
тно

7

безпла
тно

13. Приемане и обработка на декларация за
облагане с данък върху наследствата

14. Приемане и обработка на декларация за
облагане с данък при безвъзмездно придобиване
на имущество
15.Приемане и обработка на декларации за
определяне на такса битови отпадъци според
количеството

1. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ / по образец/
2. Документ, удостоверяващ обстоятелство за
ползване на данъчно облекчение- Удостоверение за
ТЕЛК- копие и оригинал за сверяване
3. Документ за пенсиониране
4. Документ, удостоверяващ обстоятелства за
ползване на данъчни облекчения по чл. 61м от ЗМДТ
5. Удостоверение за вписване в Регистъра на чирак
от Регионалната занаятчийска камара копие и
оригинал за сверяване
6. Документ за самоличност или пълномощно
1. Декларация по чл. 61р от ЗМДТ / по образец/
2. Документ за самоличност или пълномощно
1. Документ за самоличност /пълномощно/;
2. Удостоверение за наследници; /в случаите, че
наследодателя е с постоянен адрес извън селищата на
община Царево/
3. Декларация по чл.32 от ЗМДТ
4. Документи удостоверяващи собственост на
наследодателя;
5. Застрахователна оценка на МПС;
6. Данъчна оценка за недвижим имот;
7. Документи за банкови сметки на наследодателя
1. Документ за самоличност /пълномощно/;
2. Документ за полученото имущество по дарение;
3. Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ – по образец;
4. Застрахователна оценка на МПС;
5. Данъчна оценка за недвижим имот
1. Декларация по чл.3 ал.5 от НОАМТЦУОЦ- по
образец
2. Документ за самоличност или пълномощно

МДТ-16

16. Приемане и обработка на декларации за
освобождаване от такса ”сметосъбиране и
сметоизвозване”

МДТ-17

17. Приемане на месечни справки-декларации за
реализирани нощувки и дължимия
туристически данък

7

МДТ-18

18. Приемане и обработка на декларация за
притежаване на куче

безпла
тно

30

МДТ-19

19. Приемане на искане за прихващане или
възстановяване на надвнесени суми

безпла
тно

Такса за услуги - Общинска собственост
№
ОС-1

Наименование
Производства по разпореждане с общински
имоти:

1.1.При продажба, учредяване на вещни права

ОС-1.1

7

безпла
тно

7

безпла
тно

Обикновенна
Срок в
дни
Цена

1. Декларация по чл.3 ал.3 ,т.5 от НОАМТЦУОЦ- по
образец
2. Документ за самоличност или пълномощно
1. Декларация по чл.116, ал.3 от ЗТ- по образец
2. Регистър за реализирани нощувки за месеца- по
образец
3. Документ за самоличност или пълномощно.
1. Документ за самоличност на собственика на
кучето /пълномощно/;
2. Декларация по чл.117 от ЗМДТ – по образец
3. Свидетелство за регистрация на куче
1. Искане за прихващане или възстановяване- по
образец
2. Платежни документи- оригинали
3. Банкова сметка
Бърза
Срок в
дни
Цена

Съгласно НРПУРИВОС

Експресна
Срок в
дни
Цена

2% в/у продажната
стойност на имота

Изискуеми документи

1. При уреждане на съсобственост -актуална скица,
документ за собственост
2. При учредяване право на пристрояване или
надстрояване - скица с виза, декларации от другите
съсобственици в сградата, документ за собственост
на сградата
3. При закупуване на общинско жилище - декларация
по чл.7, ал.2 от наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване
под наем в общински жилища на община Царево и .
компютърна разпечатка от агенцията по вписвания
гр. Царево за вписвания по партиди на членовете на
семейството за цялата страна, за периода от 1990 г.
до датата на подаване на искането

4. При закупуване на земя по реда на чл.35, ал.3
ЗОС- документ за собственост, оригинална актуална
скица, схема на сградата
5. При продажба чрез търг – решение на общото
събрание

ОС-1.2

ОС-2
ОС-3
ОС-4

ОС-5

Съгласно НРПУРИВОС
1.2 При замяна
Производство при настаняване в общинско
жилище-преди издаване на настанителната
Съгласно НРПУРИВОС
заповед
Заверка на молба-декларация за
3
25
обстоятелствена проверка
Издаване на заверен препис от документ за
7
4
3
придобито вещно право, АОС и др.документи
Издаване удостоверения, свързани с недвижими
имоти за съдилищ, нотариуси, юридически и
7
15
физически лица.

Извършване на доброволна делба

ОС-7

Издаване на декларация по чл.33 от ЗС

ОС-8

Разглеждане на заявления за включване в
картотеката на гражданите с установени
жилищни нужди

7

25

240

10

1. Актуална скица
2. Документ за собственост

20
1. Копие на скица
2. Документ за собственост, ако притежават такъв
8

1

12
1. Копие на скица
2. Документ за собственост

2% в/у данъчната
оценка
0,2% в/у пазарната
стойност на реалния
дял, който лицата
придобиват, но не помалко от 50 лева

При безвъзмездно право на строеж или дарение

ОС-6

2% върху пазарната
цена на имота с повисока стойност

1. Скица
2. Документ за собственост
Копие на актуална скица, документ за собственост
1. Декларация по чл.7, ал.2 от наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища на
община Царево
2. Компютърна разпечатка от агенцията по
вписвания гр. Царево за вписвания по партиди на

120

ОС-9

5

Разглеждане на заявления и декларации на
граждани настанени в общински жилища и на
включените в картотеката
Такса за административни услуги –
Стопанска дейност

№

Наименование

СД-1

членовете на семейството за цялата страна, за
периода от 1990 г. до датата на подаване на искането
3. Удостоверение от данъчна служба по предходен
адрес за декларинани имоти на членовете на
семейството.
1. Декларация по чл.7, ал.2 от наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища на
община Царево
2. Компютърна разпечатка от агенцията по
вписвания гр. Царево за вписвания по партиди на
членовете на семейството за цялата страна, за
периода от 1990 г. до датата на подаване на
искането,
3. Удостоверение от данъчна служба по предходен
адрес за декларинани имоти на членовете на
семейството.
Обикновена

Срок в дни

Цена

Издаване на разрешение за таксиметров превоз
на пътници

14

40

Издаване на дубликат (изгубено,откраднато) за
таксиметров превоз

14

3

СД-2

Промяна в обстоятелствата, вписани в
Нац.туристически регистър

30

150

СД-3
СД-4

Местостоянка таксита

1

10

СД-5

За вписване в регистър на уведомление за

3

10

Изискуеми документи
Съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за
таксиметров превоз на пътници, издадена от
Министерството на транспорта
Съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за
таксиметров превоз на пътници, издадена от
Министерството на транспорта
Съгласно закона за туризма и наредба за
категоризиране на средства за подлсон издадени от
Министерстото на туризма

Уведомление /по образец/

работно време на търговски обекти

СД-6

Издаване на служебна бележка за
категоризиране на имот, необходима за оценка

СД-7

Заверка списъци на ветеринарни доктори

СД-8

Съгласуване на маршр.разписания:

СД-8.1

- републиканска транспортна схема

СД-8.2

- областна транспортна схема

СД-9

Такса за ползване на стадион / на час с ДДС
Такса ползване лятна/открита/сцена за участие в
културна програма за други мероприятия/на час

СД-10

СД-11

(Изм. с Реш. № 328/Прот. № 22/ 28.05.2013г.)
Ползване на спортно игрище на час с ДДС

3

100
0
за периода от 15.05. до
15.09.
за останалите месеци в
годината

Категоризация на средство за подслон и място
за настаняване

60

СД-12

Категоризация за заведение за хранене и
развлечения

60

СД-13

СД-14
СД-15
СД-15.1

10

100
50
24
12
цената е по Наредбата
за категоризация и по
ЗТ
цената е по Наредбата
за категоризация и по
ЗТ

Прекратяване действието на удостоверение за
категоризиране
Цена на услуга за поставяне на рекламноинформационен елемент / на кв.м.
за автомобили / на ден

Съгласно закона за туризма и наредба за
категоризиране на средства за подлсон издадени от
Министерстото на туризма
Съгласно закона за туризма и наредба за
категоризиране на средства за подлсон издадени от
Министерстото на туризма
Съгласно закона за туризма и наредба за
категоризиране на средства за подлсон издадени от
Министерстото на туризма
Заявление

0

15

СД-15.2

за обикновени /на месец

СД-15.3

за светещи /на месец

СД-15.4
СД-15.5
СД-15.6
СД-15.7
СД 15.8.1

за транспаранти /на месец
за обикновени /на месец, когато се плаща за 1
година
за светещи /на месец, когато се плаща за 1
година
за транспаранти /на месец, когато се плаща за
1 година
за ползване на билборд едностранно:
На месец

СД 15.8.2

0

10

0

12

0

5

0

8

0

10

0

4

0

15

за летен период
от 15.06. до 15.09.
за останалите
месеци в годината

100

За ползване на билборд двустранно:
на месец

за летен период
от 15.06. до 15.09.
за останалите
месеци в годината

СД-16

Закупуване на тръжна документация

СД-17

Престой на животни в общински капан:
на дребни животни за 1 денонощие(кози, овце,
свине)

250
180
1200

на година

СД-17.1

150

1

100

1

10

СД-17.2
СД-18
СД-19

СД-20
СД-21
СД-22
СД-23

на едри животни за 1 денонощие(говеда, коне,
магарета)
Издаване на разрешително за обществен превоз
Заверка на регистър за търговия с черни и
цветни метали

Цена за атрактивен превоз с животинска тяга и
файтон
Ползване на общински мери и пасища
Издаване на разрешително за ползване на
площади, тротоари, улични платна
Паркиране и престой в организирани от
Общината паркинги и паркоместа

СД-23.1

за леки автомобили и ванове - на час

СД-23.2

за леки автомобили и ванове - на денонощие

СД-23.3

за лекотоварни автомобили и автобуси - на час
за лекотоварни автомобили и автобуси - на
денонощие

СД-23.4

1

20

0

40

1

50

0

0
0

30

1

1

1

7

1

2

1

10

СД-1

Наименование

Издаване на карта за паркиране на хора с
трайни увреждания

Заявление /по образец/

Обикновена

Такса за административни услуги - ОЗКССД
№

150лв. до 1 юли - първа
вноска,
150лв. до 1 август втора вноска
Заявление

Срок в дни

Цена

7

Безплатно

Изискуеми документи
1. Копие на ЕР на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК
2. Копие на документ за самоличност или копие на
удостоверение за раждане на дете
3. Актуална цветна снимка

7
СД-2

Включване в ДСП

Такса за административни услуги УТ
№
УТ-1

Наименование
1. Скица на имот (за сделка, за виза, презаверка)
формат А4
2. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Съгласуване и одобряване на
инвестиционен проект по чл.143 ЗУТ (без
искане за издаване на разрешение за строеж) с
извършена предварително оценка за
съответствие (комплексен доклад) по чл.142,
ал.6, т.2 ЗУТ от лицензирана фирма-консултант

УТ-2

УТ-3

УТ-4

Безплатно

3. (Изм. с Реш. № 311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Съгласуване и одобряване на
инвестиционен проект по чл.143 ЗУТ (без
искане за издаване на разрешение за строеж) и
извършване на оценка за съответствие от
експертен съвет на Община Царево (ОЕСУТ) по
чл.142, ал.6, т.1 ЗУТ
4. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/ 18.04.2013г.)
Одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж с извършена
предварително оценка за съответствие
(комплексен доклад) по чл.142, ал.6, т.2 ЗУТ от
лицензирана фирма-консултант.

Обикновена

Бърза

Експресна

1. Копие от документ за самоличност
2. Мед.удостоверение от личен лекар
3. Мед.удостоверение от Областен диспансер за
психични заболявания и стационар – Бургас
4. Копие на ЕР на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК

Изискуеми документи

Срок
Срок
Срок
в дни Цена в дни Цена в дни Цена
7

30

30
3
45
1
90
- за сгради - 0,2 % от проектната
строителната стойност на обекта, но не
по - малка от 400лв./кв.м. РЗП, в това
число и обектите на допълващо
застрояване (летни кухни и др.)
- за линейни обекти - 12лв./л.м., но не помалко от 250лв.
- за огради - съгласуване- 1лв/л.м.
- за сгради - 0,2 % от проектната
строителната стойност на обекта, но не
по - малка от 400лв./кв.м. РЗП, в това
число и обектите на допълващо
застрояване (летни кухни и др.)
- за линейни обекти - 12лв./л.м., но не помалко от 250лв.
- за огради – съгласуване - 1лв/л.м.
- за сгради - 0,2 % от проектната
строителната стойност на обекта, но не
по - малка от 400лв./кв.м. РЗП, в това
число и обектите на допълващо
застрояване (летни кухни и др.)
- за линейни обекти - 12лв./л.м., но не по-

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж

Съгласно „Образец УТ-2 и 3”

Съгласно „Образец УТ-2 и 3”

Съгласно „Образец УТ-4 и 5”

УТ-5

малко от 250лв.
- за огради - съгласуване- 1лв/л.м.
Съгласно категорията по чл.137 ЗУТ
шеста категория – 30лв.
пета и четвърта категория – 50лв.
трета, втора и първа – 70лв.
- за сгради - 0,2 % от проектната
строителната стойност на обекта, но не
по-малка от 400лв./кв.м. РЗП, в това
число и обектите на допълващо
застрояване (летни кухни и др.)- за
линейни обекти - 12лв./л.м., но не помалко от 250лв.
- за огради – съгласуване- 1лв/л.м.
Съгласно категорията по чл.137 ЗУТ
шеста категория – 30лв.
пета и четвърта категория – 50лв.
трета, втора и първа – 70лв.

5. (Изм. с Реш.№ 311/ Прот. №21/ 18.04.2013г.)
Одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж и извършване
на оценка за съответствие от експертен съвет на
Община Царево (ОЕСУТ) по чл.142, ал.6, т.1
ЗУТ

7

УТ-5А

5. Издаване на разрешение за строеж за обекти,
за които се изискава одобряване на
инвестиционен проект

УТ-6

6. Издаване на разрешение за строеж за обекти,
за които не се изискава одобряване на
инвестиционен проект по чл.147, ал.1 ЗУТ
/огради, летни кухни и др/

УТ-7

7. Презаверка на разрешение за строеж

7

7

Съгласно „Образец УТ-4 и 5”

1. Документ за собственост / отстъпено право на
Съгласно категорията по чл.137 ЗУТ:
строеж
2. Решение по оценка на въздействието на околната
шеста категория – 30лв.
среда
пета и четвърта категория – 50лв.
3. Предварителни договори с експлоатационните
трета, втора и първа – 70лв.
дружества за присъединяване към мрежите на
техн.инфраструктура
1. Документ за собственост / отстъпено право на
Съгласно категорията по чл.137 ЗУТ:
строеж
2. Три комплекта с проект по части: „архитектурна”,
шеста категория – 30лв.
„конструктивна/становище”, „геодезия/
пета и четвърта категория – 50лв.
трасировъчен план/ вертикална планировка”
трета, втора и първа – 70лв.
3. Оригиналната скица с ВИЗА – със заверки от
експлоатационните дружества;
1. Разрешение за строеж - оригинал
50% от предвидената такса по общия ред
2. Документ за собственост собственост / отстъпено

право на строеж

30

УТ-8

УТ-9

8. Акт за узаконяване
9. Акт за поправка по чл.62, ал.2 АПК (явни
фактически грешки, допуснати в
административния акт)

УТ-10

10. Предаване и подпечатване на екзекутивна
документация

УТ-11

УТ-12

УТ-13

1. Документ за собственост собственост / отстъпено
право на строеж
2. Три комплекта проекти - заснемане за
Троен размер на предвидената таксата по
узаконяване
общия ред
3. Становище от инженер-конструктор
4. Декларация за периода, в който е завършена
сградата /нотариално заверена/

14

безплатно

30

0,10 лв/кв.м. от РЗП на обекта

30

150

30

150

30

100

11. Разрешение за изработване на ПУП за
поземлени имоти

12. Разрешение за изработване на ПУП за част
от населеното място в обхват до един квартал

13. Одобряване на ПУП за повече от един
поземлен имот /вкл. парцеларени планове/

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
1. Два комплекта екзекутивна документация
2. Копие от документ за собственост / отстъпено
право на строеж
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
3. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
3. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Оригиналната скица с ВИЗА на имота
3. Проект на ПУП
4. Цифров модел на графичната част на изработения
ПУП, в координатна система 1970г.
5. Становище от РИОСВ

30

УТ-14

100

14. Одобряване на ПУП за част от населеното
място в обхват до един квартал
Разрешение за поставяне – 30лв.
14

УТ-15

УТ-16
УТ-17
УТ-18

УТ-19

15. Разрешение за поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане по
чл.56 от ЗУТ
16. Разрешение за поставяне на рекламно-инф.
елементи
17. Удостоверение за търпимост на основание
параграф 16, ал.1 от ЗУТ
18. Удостоверение за реално обособени части от
сграда
19. Копие на документация от техническия
архив в размер А4 или А3 (А3=2хА4)
НК – Незаверено копие
ЗК – Заверено копие

Одобряване на схема:
2лв./кв.м. – за собствен имот
3лв./кв.м. – за общински и държавен
имот

(само при извън урбанизирани територии)
6. Ел. и ВиК схеми, съгласувани със съответните
експлоатационни дружества
7. Решение на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Оригиналната скица с ВИЗА на имота
3. Проект на ПУП
4. Цифров модел на графичната част на изработения
ПУП, в координатна система 1970г.
5. Становище от РИОСВ
(само при извън урбанизирани територии)
6. Ел. и ВиК схеми, съгласувани със съответните
експлоатационни дружества
7. Решение на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ
1. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
2. Подробна схема за разположение на обекта – за
частни имоти
3. Документ, удостоверяващ наличието на съгласие
за поставяне на обект в имота

14

Разрешение за поставяне - 20лв. +
Такса – реклама от отдел „Стопански
дейности”

Съгласно „Образец УТ-16”

30

50

Съгласно „Образец УТ-17”

30

14

0,10 лв/кв.м. от РЗП за реално
обособените части от сградата
НК А4 – 3лв.
ЗК А4 – 5лв.

3

НК А4 – 6лв.
ЗК А4 – 10лв.

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж

УТ-20

20. Копие от общ справочен регистър, реперни
карнети и трасировъчни карнети за УПИ и
квартал в размер А4 или А3 (А3=2хА4)
НК – Незаверено копие
ЗК – Заверено копие

14

30
УТ-21

УТ-23
УТ-24

3

НК А4 – 6лв.
ЗК А4 – 10лв.

50

21. Удостоверение по чл.54а, ал.2 и ал.3 от
ЗКИР/ чл.116 от ЗУТ

14

УТ-22

НК А4 – 3лв.
ЗК А4 – 5лв.

22. Удостоверение относно степен на
завършеност на строежа

23. Заверка на протокол за откриване на стр.
площадка и определяне на стр. линия
24. Регистрация на строеж и издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация

УТ-24.1

24.1. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) За строежи четвърта категория
съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на
видовете строежи.

УТ-

24.1.1.частни пътища-отворени и неотворени за

7

Незавършен в груб строеж – 30лв.
Завършен в груб строеж :
Пета категория – 50лв.
Четвърта категория – 75лв.
Трета категория – 100лв.
Втора категория – 200лв.
Първа категория – 300лв.

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Геодезическо заснемане на обекта
3.Данни за правоспособното лице, извършило
заснемането
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Акт Образец 14 (за приемане на конструкцията)

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Договор за строителен надзор
3. Договор за изпълнение на строителството

30

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо
строителен надзор, придружен
от свидетелство за оправомощаване или лиценз за
упражняване на дейността
3. Договор с експолатационните дружества за
присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура
7

1,50лв./л.м.,

към УТ-24.1

24.1.1

УТ24.1.2

УТ24.1.3

УТ24.1.4

УТ24.1.5

УТ24.1.6

УТ24.1.7

УТ-24.2

обществено ползване, горски и селскостопански
пътища и съоръжения към тях вкл.мостове,
водостоци, подпорни стени и други
24.1.2.улици от второстепенната улична мрежа
V и VІ клас и съоръжения към тях.
24.1.3. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) жилищни сгради със средно
застрояване, реконструкции, преустройства,
основни ремонти и смяна на предназначението,
басейни
24.1.4. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Смесени сгради със средно
застрояване, реконструкции, преустройства,
основни ремонти и смяна предназначението.
24.1.5.Сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застрояна площ от 1000
до 5000 кв.м или капацитет от 100 до 200 места
за посетители; рекострукции, преустройства,
основни ремонти и смяна на предназначението
24.1.6.Амбулатории за първична медицинска
помощ и специализирана медицинска помощ,
дрогерии и селскостопански и ветеринарни
аптеки; реконструкции, преустройства, основни
ремонти и смяна на предназначението
24.1.7. (Доп. с Реш. № 311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Външни водоснабдителни,
канализационни, енергоснабдителни и
далекосъобщителни мрежи и съоръжения и
сградните отклонения
24.2. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) За строежи пета категория
съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на
видовете строежи.

но не по-малко от 50лв.

7

1,50лв./л.м.,
но не по-малко от 50лв.

7

1,00лв./кв.м. РЗП
1,00лв./куб.м.,
но не по-малко от 50лв.

към УТ-24.1

към УТ-24.1
1,20лв./кв.м. РЗП,
но не по-малко от 150лв.

7

към УТ-24.1
1,40лв./кв.м. РЗП,
но не по малко от 150лв.

7

към УТ-24.1
1,00лв./кв.м. РЗП,
но не по-малко от 50лв.

7

към УТ-24.1

7

600лв.
към УТ-24.1

Съгласно „Образец УТ 24-2”

УТ24.2.6

24.2.1.(Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Жилищни сгради с ниско
застрояване, вилни сгради, строежи от
допълващо застрояване, реконструкции,
преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите, басейни
24.2.2. (Изм. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Смесени сгради с ниско
застрояване, реконструкции, преустройства,
основни ремонти, смяна на предназначенията
24.2.3. Сгради и съоръжения за обществено
обслужване с РЗП до 1000 кв.м. или капацитет
до 100 места за посетители, сгради за паркинг
гаражи, гаражи и открити паркинги с капацитет
до 50 паркоместа
24.2.4. Производствени и складови сгради с
капацитет до 50 работни места; реконструкция ,
преустройство, основни ремонти и смяна на
предназначението
24.2.5. Жилищни сгради, отредени за социални
жилища и свързано с тях допълващо
застрояване, реконструкции и преустройства
24.2.6. (Доп. с Реш. №311/ Прот. №21/
18.04.2013г.) Външни водоснабдителни,
канализационни, енергоснабдителни и
далекосъобщителни мрежи и съоръжения и
сградните отклонения

УТ-25

25. Разрешение за прокопаване чл.71 и чл.72 от
ЗУТ

УТ-26

26. Промени по време на строителството

УТ24.2.1

УТ24.2.2

УТ24.2.3

УТ24.2.4
УТ24.2.5

0,75лв./кв.м. РЗП
0,75лв./куб.м.,
но не по-малко от 50лв.

7

към УТ-24.2
1,20лв./кв.м. РЗП
но не по-малко от 150лв.

7

към УТ-24.2
1,20лв./кв.м. РЗП,
но не по-малко от 150лв.

7

към УТ-24.2
1,00лв./кв.м. РЗП,
но не по-малко от 150лв.

7

към УТ-24.2
0,50лв./кв.м. РЗП,
но не по-малко от 50лв.

7

7

към УТ-24.2

500лв.

7

50лв./кв.м. депозит
Разрешение за прокопаване – 15лв.

30

0,2 % строителната стойност на обекта
(за частта където се налагат промените),

към УТ-24.2
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица, съгласувана с експлоатационните
дружества
Съгласно „Образец УТ-26”

при проектна строителна стойност –
400лв./кв.м.

УТ-27

27. Удостоверение за фактическо състояние за
сгради с разрешение за строеж до 1993г.,
невъведени в експолатация

УТ-28

28. Въвод във владение

УТ-29

29. Проверка за установяване съответствието на
строежа с издадените стр.книжа и за това, че
подробният устройствен план е приложен по
отношение на застрояването

УТ-30

УТ-31
УТ-32
УТ-33
УТ-34

УТ-35

30

0.5% от строителната стойност, при
проектна строителна стойност на:
Незавършен груб строеж - 200лв./кв.м.
Завършен груб строеж – 400лв./кв.м.

30

Удостоверение – 50лв.
Такса трасиране – 0,20лв./л.м.

3

20

30

За обекти по чл.137 ЗУТ:
шеста категория - 30лв.
пета и четвърта категория – 50лв.
трета, втора и първа категория – 70лв.

30

50

14

50

7

10

1

5

1

5

30. Заповед за смяна на титуляра в
разрешението за строеж

31. Удостоверение за идентичност на поземлен
имот
32. Проверка на място и издаване на
удостоверение за премахнати обекти
33. Регистрация на “Технически паспорт” на
сграда
34. Заверка на декларация по чл.14 от ЗМДТ
35. Издаване на ВИЗА за ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИ и елементи на градското обзавеждане
по чл.56 от ЗУТ

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
1. Контролно заснемане от правоспособно лице по
част “Геодезия”, след завършване на фундаментите
на строежа
2. Констативен акт (по образец №3 към чл.7, ал.3, т.3
от НАРЕДБА №3/ 31 юли 2003г.)
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Копие от скица на имота с отразен действащ към
момента ПУП (ако има одобрен) – само за населени
места с кад. карта
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Копие от скица на имота с отразен действащ към
момента ПУП (ако има одобрен) – само за населени
места с кад. карта
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
1. Технически паспорт
1. Формуляр по образец, подаден в МДТ - Царево
1. Документ за собственост (отстъпено право на
строеж)
2. Скица на имота с отразен действащ към момента

УТ-36

36. Отразяване в разсписния лист към кад. план
или ЗРП при промяна в собствеността

УТ-37

37. Издаване на удостоверение за идентичност
или настъпила промяна актуален
административен адрес

УТ-38

УТ-39

УТ-40

38. Други удостоверения по молба на граждани
39. (Нова, Доп. с Реш. №436/ Прот. №28/
13.02.2014г.) Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти, попадащи в зона „А“ и
зона „Б“ съгласно Закона за устройство на
черноморското крайбрежие с извършване на
оценка за съответствие от ОЕСУТ по чл.142,
ал.6, т. 1 от ЗУТ
и
разрешаване и одобряване на подробни
устройствени планове, попадащи в зона „А“ и
зона „Б“ съгласно Закона за устройство на
черноморското крайбрежие
*за инвестиционни проекти с извършена
предварително оценка за съответствие
(комплексен доклад) по чл.142, ал.6, т. 2 от ЗУТ
от лицензирана фирма-консултант – 14 дни
40. (Нова, Доп. с Реш. №436/ Прот. №28/
13.02.2014г.) Съгласуване и одобряване на
всички инвестиционни проекти, попадащи
извън зона „А“ и зона „Б“ съгласно Закона за
устройство на черноморското крайбрежие с

3

безпла
тно

7

20

14

5

30

250

3

30

1

60

ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
3. Идейно ситуационно решение(скицапредложение);
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица на имота – само за населени места с кад.
карта
Заявление в свободен текст, с приложени данни за
контакт и документи, доказващи вещни или други
права и обвързаности

Съгласно „Образец УТ-4 и 5”
и съответно
Съгласно „Образец УТ-2 и 3”

30

100

Съгласно „Образец УТ-4 и 5”
и съответно
Съгласно „Образец УТ-2 и 3”

УТ-41

УТ-42

УТ-43
УТ-44

извършване на оценка за съответствие от
ОЕСУТ по чл.142, ал.6, т. 1 от ЗУТ
и
разрешаване и одобряване на подробни
устройствени планове, попадащи извън зона
„А“ и зона „Б“ съгласно Закона за устройство на
черноморското крайбрежие и инвестиционни
проекти
41. (Нова, Доп. с Реш. №436/ Прот. №28/
13.02.2014г.) Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за обекти –
трафопостове, станции на мобилни и интернет
оператори
*За инвестиционни проекти за обекти –
трафопостове, станции на мобилни и интернет
оператори, с извършена предварително оценка
за съответствие (комплексен доклад) по чл.142,
ал.6, т.2 от ЗУТ от лицензирана фирмаконсултант – 14 дни

42. (Изм. с Реш. №230/ Прот. №16/
21.12.2012г.) Издаване на виза за
инвестиционно проектиране на сгради без
налагащо се съобщаване
43. (Доп. с Реш. №230/ Прот. №16/
21.12.2012г.) Издаване на виза за
инвестиционно проектиране на сгради със
съобщаване (когато го налага характера, начина
или показателите на застрояване)
7 дни след връщане на последната обратна
разписка, ако няма постъпили възражения
44. Презаверка на виза за инвестиционно
проектиране на сгради

30

14

355

60лв.

7

80лв.

3

20лв.

Съгласно „Образец УТ-2 и 3”
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
3. Идейно застроително/ ситуационно решение
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица на имота с отразен действащ към момента
ПУП (ако има одобрен) – само за населени места с
кад. карта
3. Идейно застроително/ ситуационно решение
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж

2. Оригиналната (презаверена) скица с ВИЗА

УТ-45

УТ-46

7

До 100л.м. – 20лв.
Над 100л.м. – 30лв

3

До 100л.м. – 10лв.
Над 100л.м. – 15лв

45. Издаване на виза за линейни
инфраструктурни обекти
46. Презаверка на виза за линейни
инфраструктурни обекти

1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Скица на имота – само за населени места с кад.
карта
3. Идейно застроително/ ситуационно решение
1. Документ за собственост / отстъпено право на
строеж
2. Оригиналната (презаверена) скица с ВИЗА

