ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ
1. Мотиви - необходимост от:
- унифициране на услугите предоставяни от община Горна Малина с
услугите предоставяни от други общини на територията на Република
България.
2. Цели, които се поставят:
Целта на приемане на изменения в Наредба за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги е повишаване на
приходите в бюджета на общината.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
Проектът за изменение на Наредбата не изисква нови финансови
средства, свързани с промяна в структурата на администрацията.
4. Очаквани резултати:
Очакваните резултати от приемането на изменение на Наредбата, са
подобряване обслужването на населението на община Горна Малина.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за изменение на Наредба е съобразен и не противоречи на
действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

Проект!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ IV
Такси за технически услуги
Чл. 27. Размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно чл. 2,
чл. 3 и приложение № 1 от Наредбата.
Изменение и допълнение на Приложение №1
1. Издаване и презаверяване на скица на недвижим имот. Изменения на
кадастралния план. Издаване на удостоверения по кадастъра и имотния регистър.
1.1. Издаване на скица на поземлен имот.
Основание: чл.49б, чл.55 от ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2 от ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Копие от документ за собственост;
 Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот.
 Документ за платена такса;
Такса:
 Обикновена услуга: формат А4 - 20 лева; формат А3 и по-голям – 35 лева;
 Бърза услуга:
формат А4 - 35 лева; формат А3 и по-голям – 55 лева;
 Експресна услуга:
формат А4 - 50 лева; формат А3 и по-голям – 70 лева;
Административни срокове:
 Обикновена услуга 14 дни
 Бърза услуга 3 дни
 Експресна услугата 1 ден
1.1.1 Издаване на скица с указан начин на застрояване (виза) на урегулиран
поземлен имот.
Основание: чл.49б, чл.55 от ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл.140 от ЗУТ; чл. 6, ал.1,
ал.2 от ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Копие от документ за собственост;
 Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);



Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот.
 Документ за платена такса;
Такса: 80 лева;
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението
1.1.3 Издаване на виза
Основание: ЗУТ, чл.140, ал.2;
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за собственост на имота или документ за право на строеж в чужд
поземлен имот;
 Нотариално заверено пълномощно - в случаите, когато заявлението се подава от
упълномощено лице;
 Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица – в случаите, когато се
допускат намалени отстояния или строителство на калкан между два поземлени
имота, непредвидени с ПУП;
 Актуална скица издадена от СГКК.
 Комбинирана скица;
 Документ за платена такса;
Такса: 60 лева
Административни срокове:
 Визата за проектиране или мотивираният отказ се издава в 14-дневен срок след
постъпване на заявлението от главния архитект на община Горна Малина.
1.2 Презаверяване на скица на поземлен имот с изтекъл срок.
Основание: чл.49б, чл.55 от ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2 от ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Копие от документ за собственост;
 Оригинал на издадената скица за имота;
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот,
когато такива са необходими.
 Документ за платена такса;
Такса:
 Обикновена услуга –
10 лева.
 Бърза услуга –
15 лева.
 Експресна услугата –
20 лева.
Административни срокове:
 Обикновена услуга 7 дни
 Бърза услуга –
3 дни
 Експресна услугата 1 ден
1.3

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот.

Основание: чл.49б, чл.55 от ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2 от ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Копие от документ за собственост;
 Скица за имота;
 Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, доказващи идентичността на поземления имот.
 Документ за платена такса;
Такса:
 Обикновена услуга –
15 лева.
 Бърза услуга –
20 лева.
 Експресна услугата –
25 лева.
Административни срокове:
 Обикновена услуга 14 дни
 Бърза услуга –
7 дни
 Експресна услугата 2 дни
1.4 Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план
Основание: чл.54, ал.6 и ал.7 и чл.54 а от ЗКИР във вр. с §4 от ПЗР на ЗКИР и Наредба
№ РД 0220-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Копие от документ за собственост;
 Проект за изменение съгласно изискванията на чл.75 от Наредба № РД 02205/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри - изработен от лицензиран проектант ;
 Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Копие на документ, издаден от началника на АГКК, доказващ
правоспособността на лицето изработило проекта да извършва проектиране
свързано с кадастрални изменения;
 Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот и
коректността на разработката, когато такива са необходими.
 Документ за платена такса;
Такса:
● За обхват на разработката до 500 кв.м. –
40 лева
 За обхват на разработката от 501 кв.м. до 1000 кв.м. –
60 лева;
 За обхват на разработката от 1001 кв.м до 5000 кв.м. –
90 лева;
 За обхват на разработката над 5000 кв.м. –
150 лева;
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението
1.5 Удостоверение за нанесен имот в кадастъра по реда на чл.54 от ЗКИР.

Основание: чл.54 и чл.54 а от ЗКИР във вр. с §4 от ПЗР на ЗКИР и Наредба № РД 02205/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или за учредено право на строеж в чужд имот;
 Копие от строително разрешение;
 Копие от протокола за определяне на линия и ниво;
 Копие от акт образец № 3 и Акт № 14 за строежа;
 Проект съгласно изискванията на чл.75 от Наредба № РД 0220-5/15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри - изработен от лицензиран проектант;
 Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот и
коректността на разработката, когато такива са необходими.
 Документ за платена такса;
Такса: 50 лева.
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението
1.6 Издаване на удостоверения за построени или съборени сгради в кадастралните
планове – отменя се съгласно утвърдените образци от ДАЕУ.
1.7 Издаване на удостоверения за имоти държавна или общинска собственост.
Основание: чл.62, ал.4 от ЗОС;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими документи:
 Заявление в свободен текст;
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Документ за платена такса;
Такса: 40 лева.
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението.
1.8 Разглеждане на помощни планове за възстановяване на поземлени имоти от
комисия по реда на чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ
Основание: чл. Чл.13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на
собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез
пълномощник.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Актуален документ доказващ правото на собственост върху бившия поземлен
имот, който/част от който е предмет на възстановяване;
 Съдебно решение, неделима част от което е скица на имота или други
допустими доказателства по делото - задължително, когато правото на

собственост е признато от компетентния съд;
 Помощен план, изработен от правоспособно лице, който съдържа:
- текстова и графична информация за границите и номерата на бившите имоти;
- текстова и графична информация за границите и номерата на съществуващите
имоти и застрояването в тях;
- регистри на бившите имоти и на съществуващите имоти;
- копие на документ, издаден от началника на АГКК, доказващ правоспособността
на лицето изработило помощния план, да извършва проектиране свързано с
кадастрални изменения;
- цифров модел на помощния план, придружен с удостоверение от АГКК за
успешно извършени тестове;
 Копия от архивни документи, планове и регистри - кадастрален план,
комасационен план, частичен земеустройствен план или планове за оземляване
преди образуването на ТКЗС и ДЗС, аерофотоснимки, дешифровъчни фотосхеми
или ортофотопланове преди образуването на ТКЗС и ДЗС, както и анкети за
създаване на регистъра на бившите имоти, когато представянето на такива е
възможно;
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Други документи, когато такива са необходими.
Административни срокове: в едномесечен срок от подаване на заявлението,
помощният план и преписката към него се разглеждат от комисия, назначена със
заповед на кмета на община Горна Малина.
Такса:
 200 лева/на брой от новообразуваните имоти.
1.9 Обявяване на одобрените помощни планове за възстановяване на поземлени
имоти от комисия по реда на чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заинтересуваните лица
Извършва се служебно от общинската администрация.
Административни срокове: След приемане на помощните планове от комисията по
реда на чл.13, ал.5 и чл.13а, ал.5 ППЗСПЗЗ, те се съобщават на заинтересуваните лица.
Съобщението за приет помощен план, с обхват над 50 имота, се обнародва в „Държавен
вестник”. Съобщението за приет помощен план с обхват до 50 имота се съобщава по
реда на АПК. В 30-дневен срок от датата на съобщаване заинтересуваните лица могат
да правят писмени искания и възражения по помощните планове и придружаващата ги
документация до кмета на общината. В 30-дневен срок след изтичането на срока за
подаване на искания и възражения, комисията по чл.13, ал. 5 и чл.13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ
разглежда постъпилите писмени искания и възражения и взема решение за изменение
на плановете и документацията към тях на базата на основателните искания и
възражения, както и поради несъответствия, непълноти или грешки, които е
констатирала. За решенията си комисията съставя протокол. Приетите възражения по
плановете и документацията в съответствие с решенията на комисията се нанасят от
изпълнителя в срок, определен от нея, но не по-дълъг от 30 дни.
Такса:
 При необходимост от публикуване в държавен вестник – стойността на
публикацията.
1.10 Издаване на удостоверение и комбинирана скица по реда на чл. 13, ал.4 и
чл.13а, ал.4 от ППЗСПЗЗ.
Извършва се служебно от общинската администрация.

Такса:
 Обикновена услуга –
 Бърза услуга –
Административни срокове:
 Обикновена услуга  Бърза услуга –

50 лева.
80 лева.
14 дни
3 дни

1.11 Издаване на удостоверение и заповед по реда на чл. 11 от ППЗСПЗЗ.
Извършва се служебно от общинската администрация.
Такса:
 Обикновена услуга –
40 лева.
 Бърза услуга –
80 лева.
Административни срокове:
 Обикновена услуга 14 дни
 Бърза услуга –
3 дни
2. Създаване, одобряване и изменение на подробен устройствен план и планизвадка от подробен устройствен план.
2.1 Разрешение за изработване на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ, ПП.
Основание: ЗУТ, глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове” – чл. 108114, и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствени
планове” – чл.124-чл.133
Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на
които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по
реда на специален закон (чл.161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по
чл.193, ал.3 и ал.4 или е учреден сервитут по чл.64 и §24 от ПЗР на Закон за
енергетиката (чл.182, ал.2 ЗУТ)
Необходими приложения към заявлението:
 Копия от документ за собственост;
 Задание за изработване на ПУП, одобрено от компетентния орган;
 Опорен план, когато такъв се изисква със заданието за устройствено планиране;
 Актуална извадка от действащата кадастрална карта и имотни регистри,
отговарящи на обхвата на подробния устройствен план.
 Други документи, обосноваващи необходимостта от изработването на подробен
устройствен план.
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Документ за платена такса;
Такса:
За подробни устройствени планове в извън границите на населените места – 300
лева.
За подробни устройствени планове, с които се предвижда промяна на
предназначението на земеделска земя – 300 лева за декар + 50 лева за всеки
започнат декар.
Административни срокове: в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се
издава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна
Малина.
2.2. Разрешение за изменение на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ.

Основание: ЗУТ, глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствени
планове” – чл. 134-136
Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на
които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по
реда на специален закон (чл.161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по
чл.193, ал.3 и ал.4 или е учреден сервитут по чл.64 и §24 от ПЗР на Закон за
енергетиката (чл.182, ал.2 ЗУТ)
Необходими приложения към заявлението:
 Копия от документ за собственост;
 Задание за изработване на ПУП, одобрено от компетентния орган;
 Опорен план, когато такъв се изисква със заданието за устройствено планиране;
 Актуална извадка от действащ кадастрален и регулационен план отговаряща на
обхвата на изменението на подробния устройствен план;
 Скица с предложение за изменение на действащ ПУП (чл.135, ал.2 ЗУТ);
 Други документи обосноваващи необходимостта от изработването на подробен
устройствен план.
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Документ за платена такса;
Такса:
За изменение на подробен устройствен план в границите на населените
места – 70 лева.
За изменение на подробен устройствен план извън границите на населените
места – 70 лева за декар + 30 лева за всеки започнат декар.
Административни срокове: в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се
издава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна
Малина.
2.3. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план и изменение на
подробен устройствен план.
Основание: чл.128, ал.7 от ЗУТ; чл.129, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
Заявява се от: възложителя на подробен устройствен план.
Необходими приложения към заявлението:
 Разрешение за изработване или изменение на подробен устройствен план на
кмета на община Горна Малина;
 Проект на подробен устройствен план в обхват съгласно изискванията на
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. За
подробни устройствени планове извън границите на населените места;
 Заявления и предварителни договори между собствениците на поземлени имоти
по реда на чл15, ал.3, ал.4 и ал.5 ЗУТ, ако такива се изискват според
предвижданията на подробния устройствен план.
 Съгласувателни писма и становища от териториалните и регионални
администрации за водоснабдяване, канализация и електрозахранване.
 Съгласувателни писма и становища от териториалните и регионални
администрации за транспортен достъп, екологична оценка и санитарно-хигиенна
оценка, ако са необходими според предвижданията на подробния устройствен
план.
 Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от
упълномощено лице.
 Документ за платена такса;

Такса:
За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв.м. в границите на
населените места – 150 лева.
За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв.м до 10 000 кв.м. в
границите на населените места – 300 лева.
За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв.м. в границите на
населените места – 500 лева.
За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв.м. извън границите
на населените места – 800 лева.
За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв.м до 10 000 кв.м.
извън границите на населените места – 1200 лева.
За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв.м. извън
границите на населените места – 2000 лева.
За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура до 500 м. –200 лева
За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура от 501 м до 2000 м. – 400 лева
За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура от над 2000 м. –800 лева
Административни срокове: В едномесечен срок от изтичане на сроковете по
съобщаване на проекта за ПУП на заинтересуваните лица подробният подробен
устройствен план се разглежда от ОЕСУТ. В седемдневен срок от датата на заседанието
на ОЕСУТ, се изпраща препис-извлечение с взетото решение от протокола на ОЕСУТ.
2.4. Разрешение за изработване на план-извадка.
Основание: ЗУТ, чл. 133;
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Препис-извлечение от решение на общинския експертен съвет по устройство на
територията, с което се приема предварителен проект за ПУП или изменение на
ПУП съгласно чл.133, ал.2 ЗУТ или мотивирано съгласие на кмета на община
Горна Малина съгласно чл.133, ал.3 ЗУТ;
Административни срокове:
 в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се издава мотивирано
разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.
Такса:
 100 лева.
2.5. Съгласуване и одобряване на план-извадка.
Прилагат се административните процедури, срокове и такси за съгласуване и
одобряване на подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен
план
т.2.3.
3. Одобряване на инвестиционни проекти. Разрешаване на строителството.
3.1. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект от
ОЕСУТ.
Основание: ЗУТ, чл.142, ал.4 и ал.6, т.1, чл.144, чл.145;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на

строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в
случаите когато тя е задължителна;
 Три копия от инвестиционния проект по всички части, окомплектовани в три
класьора, изискващи се за съответния вид и категория на обекта, за които е
необходимо:
- отделните части на инвестиционния проект да са взаимно съгласувани;
- проектът по част „Конструктивна” да е съгласуван с лице, упражняващо
технически контрол по част „Конструктивна”;
- проектът по част „Енергийна ефективност” да се придружава от доклад за
съответствие от лице, лицензирано по реда на Закона за енергийната
ефективност;
- отделните части на инвестиционния проект да са заверени от местните и
териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по
чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ, когато това се изисква за съответния вид и категория на
строежа;
 Договори с експлоатационните дружества за начина и условията за
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура.
 Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации
за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
 Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова
дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория
на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от
общите мрежи и съоръжения;
 Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или
държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се
изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може
да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
 Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено
по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
 Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
 Документ за платена такса;
Такса:
За обекти от V категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ - 500 лева.
Административни срокове:
 В едномесечен срок от подаване на заявлението проекта се разглежда от
общински експертен съвет.
3.2. Съгласуване на инвестиционен проект от главния архитект.
Основание: ЗУТ, чл.141, чл.145;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в

чужд поземлен имот;
 Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в
случаите, когато тя е задължителна;
 Три оригинални копия на инвестиционния проект;
 Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
изработен от лицензиран консултант по реда на чл. 142, ал.6, т.2 ЗУТ, когато
такъв е задължителен за съответната категория на строежа;
 Препис-извлечение от решение на ОЕСУТ с положителна оценка за
съответствие на инвестиционния проект, когато за проекта не е съставен
комплексен доклад за оценка на съответствието;
 Договори с експлоатационните дружества за начина и условията за
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура.
 Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации
за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
 Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова
дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория
на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от
общите мрежи и съоръжения;
 Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или
държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се
изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може
да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
 Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено
по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
 Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
 Документ за платена такса
Административни срокове:
 В едномесечен срок от подаване на заявлението за съгласуване на идеен
инвестиционен проект главният архитект на община Горна Малина одобрява
инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;
 В 7-дневен срок от внасянето на инвестиционен проект със съставен комплексен
доклад за оценка на съответствие главният архитект на община Горна Малина
съгласува инвестиционния проект или издава мотивиран отказ. В случаите,
когато заявлението е за едновременно съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, общият срок за извършване на двете услуги е 7-дневен;
Такса:
За обекти от I категория съгласно чл.137, ал.1, т.1 ЗУТ - 1600 лева.
За обекти от II категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ - 1000 лева.
За обекти от III категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ - 600 лева.
За обекти от IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ - 400 лева.
За обекти от V категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ - 200 лева.
3.3. Одобряване на инвестиционен проект от главния архитект.
Основание: ЗУТ, чл.144, чл.145;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в

чужд поземлен имот;
 Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в
случаите, когато тя е задължителна;
 Три оригинални копия на инвестиционния проект;
 Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
изработен от лицензиран консултант по реда на чл. 142, ал.6, т.2 ЗУТ, когато
такъв е задължителен за съответната категория на строежа;
 Препис-извлечение от решение на ОЕСУТ с положителна оценка за
съответствие на инвестиционния проект, когато за проекта не е съставен
комплексен доклад за оценка на съответствието;
 Договори с експлоатационните дружества за начина и условията за
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура.
 Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации
за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
 Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова
дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория
на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от
общите мрежи и съоръжения;
 Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или
държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се
изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може
да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
 Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено
по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
 Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
 Документ за платена такса
Административни срокове:
 В едномесечен срок от приемането на инвестиционния проект от ОЕСУТ
главният архитект на община Горна Малина одобрява инвестиционния проект
или издава мотивиран отказ;
 В 7-дневен срок от внасянето на инвестиционен проект със съставен комплексен
доклад за оценка на съответствие главният архитект на община Горна Малина
одобрява инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;
 Одобрените инвестиционни проекти, за които не е поискано издаване на
строително разрешение имат срок на валидност една година от датата на
одобряването им съгласно чл.145, ал.4 ЗУТ.
Такса:
За обекти от I категория съгласно чл.137, ал.1, т.1 ЗУТ - 1600 лева.
За обекти от II категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ - 1000 лева.
За обекти от III категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ - 600 лева.
За обекти от IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ - 400 лева.
За обекти от V категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ - 200 лева.
3.4. Издаване на разрешение за строеж от главния архитект.
Основание: ЗУТ, чл.148, ал.1 и ал.2;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:



Разрешение от компетентния общински орган за премахване на дървесна
растителност.
 Разрешение от компетентния общински орган за депонирането на строителни
отпадъци и земни маси на предвидените за това места и оползотворяването на
хумусния слой.
 Документ за платена такса;
Административни срокове:
 В 14-дневен срок от подаване на заявлението, когато има одобрен
инвестиционен проект;
 Едновременно с одобряване на инвестиционния проект, когато е заявено
одобряването на инвестиционен проект и издаване на разрешението за строеж;
Такса:
3.4.1 За обекти от I категория съгласно чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ :
 за инфраструктурни обекти, за строежи, необходими за предпазване и
защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии,
за строежи свързани с отстраняването на екологични щети – безвъзмездно.
 за производствени предприятия с капацитет над 500 работни места, за
които не се изисква ОВОС – 0.2 лева/кв.м. върху разгънатата застроена
площ на сградите и съоръженията, както и върху производствените
площадки в имота;
 за производствени предприятия с капацитет над 500 работни места, за
които се изисква ОВОС – 1 лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ
на сградите и съоръженията, както и върху производствените и складови
площадки в имота;
 за всички останали обекти от първа категория съгласно ЗУТ – 1 лев/кв.м.
от площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към
тях.
3.4.2 За обекти от II категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ:
 за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта
на водоснабдяването и канализацията – 0.4 лева/кв.м. върху сервитута на
трасето, съоръженията и устройствата към тях.
 за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта
на електроснабдяването – 0.4 лева/кв.м. върху сервитута на трасето,
съоръженията и устройствата към тях.
 за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта
на газоснабдяването, топлоснабдяването и други дейности – 0.4 лев/кв.м.
върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях.
 за сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000
места за посетители – 1 лев/кв.м. върху разгънатата застроена площ на
сградите и съоръженията в имота;
 за производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и
съоръженията към тях, за които не се изисква ОВОС – 0.4 лева/кв.м. върху
на разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията както и върху
производствените и складови площадки в имота;
 за производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и
съоръженията към тях, за които се изисква ОВОС – 2 лев/кв.м. върху
разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията в имота, както и
върху производствените площадки в имота;
 за всички останали обекти от втора категория съгласно ЗУТ – 0.4 лева/кв.м.

от площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към
тях.
3.4.3 За обекти от III категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ:
 общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас
и съоръженията към тях – безвъзмездно;
 елементи
на
техническата
инфраструктура,
хидротехнически,
хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации,
непопадащи в I или II категория, в границите на населените места – 0.4
лева/кв.м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към
тях;
 елементи
на
техническата
инфраструктура,
хидротехнически,
хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации,
непопадащи в I или II категория, извън границите на населените места –
0.4 лева/кв.м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата
към тях;
 сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена
площ над 5000 кв. м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители
– 0.4 лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите и
съоръженията към тях;
 производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и
съоръженията към тях, за които не се изисква ОВОС – 0.4 лева/кв.м. върху
разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях, както и
върху производствените и складови площадки в имота;
 производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и
съоръженията към тях, за които не се изисква ОВОС – 2 лев/кв.м. върху
разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях, както и
върху производствените и складови площадки в имота;
 електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата от
възобновяеми ресурси – 0.4 лева/кв.м. върху площта на имота;
 електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата от
невъзобновяеми ресурси – 1 лев/кв.м. върху площта на имота;
 паркове и градини с площ над 1 хектар – без такса;
 електронни съобщителни мрежи и съоръжения изграждани от магистрален
тип на национално ниво – 0.4 лева/м. върху дължината на трасето;
 за всички останали обекти от трета категория съгласно ЗУТ – 1 лев/кв.м. от
площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към тях.
3.4.4 За обекти от IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ:
 частни пътища и улици – 2 лев/кв.м. върху площта на пътищата и
улиците;
 улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към
тях – безвъзмездно;
 в границите на населените места: жилищни и смесени сгради със средно
застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места
за посетители – 2 лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на
сградите и съоръженията към тях;
 извън границите на населените места: жилищни и смесени сгради със
средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до









200 места за посетители – 2 лев/кв.м. върху разгънатата застроена площ
на сградите и съоръженията към тях;
производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях, които налагат хигиенно-охранителна зона до 100
метра – 2 лев/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите и
съоръженията към тях, както и върху производствените и складови
площадки в имота;
производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях, които налагат хигиенно-охранителна зона над 100
метра – 4 лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите и
съоръженията към тях;
паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – безвъзмездно;
вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с
които не се засяга конструкцията им – 3 лев/кв.м. върху разгънатата
застроена площ предмет на промяната;
електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в
урбанизирани територии – 1 лева/м. върху дължината на трасето;

3.4.5 За обекти от V категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ:
 в границите на населените места: жилищни и смесени сгради с ниско
застрояване; вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до
100 места за посетители – 2 лев/кв.м. върху разгънатата застроена площ на
сградата;
 извън границите на населените места: жилищни и смесени сгради с ниско
застрояване; вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до
100 места за посетители - 3 лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на
сградата;
 производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията
към тях, които налагат хигиенно-охранителна зона до 100 метра - 3
лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията
към тях;
 производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията
към тях, които налагат хигиенно-охранителна зона над 100 метра - 6
лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията
към тях;
 строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория- 2
лева/кв.м. върху разгънатата застроена площ на сградите, но не по-малко
от 100 лева;
 линейни обекти и строежи, извън тези по шеста категория- 1 лев/м., но не
по-малко от 150 лева;
3.4.6 За обекти от VI категория съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ:
 строежите по чл. 54, ал. 1 и ал.4 и чл. 147 от ЗУТ - 2 лева/кв.м. върху
разгънатата застроена площ на сградите, но не по-малко от 200 лева;
 линейни обекти и строежи 1 лев/м., но не по-малко от 150 лева;
3.5. Извършване на оценка за съответствие на проект - изменение на одобрен
инвестиционен проект от ОЕСУТ.
Основание: ЗУТ, чл.142, ал.4 и ал.6, т.1, чл.144, чл.145, чл.154, ал.5;

Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Одобрен инвестиционен проект за позволените до момента строежи и
издаденото разрешение за строеж;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот; в случаите, когато се засяга етажна собственост, се прилага
и решение на общото събрание на собствениците;
 Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 ЗУТ;
 Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в
случаите когато тя е задължителна;
 Други издадени строителни книжа, когато такива са необходими;
 Три оригинални копия на инвестиционния проект по всички части изискващи се
за съответния вид и категория на обекта, за които е необходимо:
- отделните части на инвестиционния проект да са взаимно съгласувани;
- проектът по част „Конструктивна” да е съгласуван с лице, упражняващо
технически контрол по част „Конструктивна”;
- отделните части на инвестиционния проект да са заверени от местните и
териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по
чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ, когато това се изисква за съответния вид и категория на
строежа;
- всяко от копията да е окомплектовано надлежно съгласно опис (съдържание), а
всеки лист от документите да е последователно и здраво прикрепен към папка
или класьор, така че да не затруднява извършването на оценка за съответствие от
ОЕСУТ;
 Договори с експлоатационните дружества за начина и условията за
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура. Когато с договорите се изисква проектирането и изграждането
на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, се
дава информация за одобрени парцеларни планове, инвестиционни проекти и
строителни разрешения за тяхното изграждане;
 Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации
за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
 Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова
дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория
на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от
общите мрежи и съоръжения;
 Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или
държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се
изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може
да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
 Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено
по реда на ЗООС, когато се изисква ОВОС. В случаите, когато условията в
становище на РИОСВ или МОСВ за строителство на обекти, след промяна на
предназначението на земеделски или горски територии, се различават от
инвестиционното намерение, се изисква ново становище от компетентния орган
за необходимостта от ОВОС, съответстващо на инвестиционното намерение;
 Други документи и специални разрешителни, изискуеми по специален закон;

Административни срокове:
 В едномесечен срок от подаване на заявлението проекта се разглежда от
общински експертен съвет.
Такса:
За обекти от V категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ - 500 лева.
3.6. Одобряване на изменение на инвестиционен проект по време на
строителството и отразяване на изменението в издаденото строително разрешение
от главния архитект.
Прилагат се едновременно т.3.2. и т.3.3, като таксата се изчислява само върху
частите от строежите, които се изменят.
3.6.1 Одобряване на проекти по части ПБЗ и ПУСО.
Основание : чл. 156 б, ал.1 от ЗУТ
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот; в случаите, когато се засяга етажна собственост, се прилага
и решение на общото събрание на собствениците;
 Копие от разрешение за строеж ;
 Проект по част ПБЗ - 2 бр.
 Проект по част ПУСО – 2 бр.
Такса: 100 лева;
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението.
3.6.2 Презаверяване на разрешение за строеж
Основание : чл. 153, ал.3 от ЗУТ
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот; в случаите, когато се засяга етажна собственост, се прилага
и решение на общото събрание на собствениците;
 Оригинал на разрешението за строеж ;
 Копие от актуална скица и/или виза за проектиране към разрешение за строеж;
 Документ за платена такса;
Такса: Предвидената такса за издаване на разрешение за строеж съгласно
категорията на строежа (т.3.4) плюс още 50% от нея - основание за таксата чл.153,
ал.8 от ЗУТ;
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението.
3.7 Акт за узаконяване
Основание : § 127 от ЗУТ
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;

Необходими приложения към заявлението:
 Констативен акт от общинска администрация;
 Проект за заснемане за узаконяване;
 Документ за платени глоби и такси;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в
случаите, когато тя е задължителна;
 Три копия на инвестиционния проект;
 Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
изработен от лицензиран консултант по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ, когато
такъв е задължителен за съответната категория на строежа;
 Препис- извлечение от решение на ОЕСУТ
 Договори с експлоатационните дружества за начина и условията за
присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура.
 Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации
за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
 Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова
дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория
на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от
общите мрежи и съоръжения;
 Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или
държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се
изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може
да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
 Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено
по реда на ЗООС, когато се изисква ОВОС. В случаите, когато условията в
становище на РИОСВ или МОСВ за строителство на обекти, след промяна на
предназначението на земеделски или горски територии, се различават от
инвестиционното намерение, се изисква ново становище от компетентния орган
за необходимостта от ОВОС, съответстващо на инвестиционното намерение
(когато такова е необходимо );
Такса : прилагат се 3.1, 3.2, 3.3, и 3.4
Административни срокове: В едномесечен срок от подаване на заявлението проекта
се разглежда и главният одобрява проекта или издава мотивиран отказ.
3.8 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на
градското обзавеждане от главния архитект.
Основание: ЗУТ, чл.56, ал.2;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот, лицата, на които е учредено право на
заемане на чужд имот;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за собственост или друг документ, даващ основание за заемане на
имота – изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на
сградата, или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ;
 Одобрена от главния архитект схема или извадка от схема за поставяне на
преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане;
 Други документи и специални разрешителни, изискуеми по специален
закон, когато такива са необходими;

 Документ за платена такса;
Административни срокове:
 В едноседмичен срок от подаване на заявлението, главният архитект на община
Горна Малина издава разрешение за поставяне или мотивиран отказ;
Такса:
 150 лева
3.9 Участие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителната
площадка и определяне на линия и ниво на строежа.
Основание: ЗУТ, чл.157, ал.2;
Заявява се от: строителния надзор за строежите от първа до четвърта категория
(включително) или от техническия ръководител за обектите от пета категория преди
откриването на строителната площадка.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от влязло в сила разрешение за строеж;
 Сключен договор за упражняване на строителен надзор за строежите от първа до
четвърта категория (включително) или договор за технически ръководител за
обектите от пета категория;
 Сключен договор за строителство, когато такъв е задължителен;
 Други документи, доказващи законосъобразното извършване на СМР, когато
такива са необходими;
Такса:
 80 лева
3.10 Проверка от служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ за установяване съответствието
на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по
отношение на застрояването .
Основание: ЗУТ, чл.159, ал.3;
Заявява се от: строителния надзор за строежите от първа до четвърта категория
(включително) или от техническия ръководител за обектите от пета категория, в
тридневен срок от завършване на СМР по фундаментите;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от констатации при извършена проверка на ниво изкоп от част ІІ на
протокол обр.2 – определяне на строителна линия и ниво на строежа;
 Геодезическо заснемане от лицензирано лице;
 Други документи, доказващи законосъобразното извършване на СМР, когато
такива са необходими;
Такса:
 80 лева
4. Завършване на строителството.
4.1. Заверка на екзекутивна документация.
Основание: ЗУТ, чл.175, ал.1 и ал.2;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:




Документ за платена такса;
Екзекутивна документация, заверена от възложителя, строителя, лицето
упражнило авторски надзор, от физическото лице упражняващо технически
контрол по част конструктивна, и от лицето извършващо техническия надзор;
 Други документи издадени по време на строителството, когато такива са
необходими
Такса:
4.1.1. За обекти от I категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ 600 лева.
4.1.2. За обекти от II категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ 300 лева.
4.1.3. За обекти от III категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ 200 лева.
4.1.4. За обекти от IV категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ 100 лева.
4.1.5. За обекти от V и VI категория съгласно чл.137, ал.1, т.5 и т.6 ЗУТ –
60 лева.
4.2. Регистриране или актуализация на технически паспорт на строеж.
Основание: ЗУТ, чл.176а, ал.4 и ал.5;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд
имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален
закон;
 Технически паспорт на строежа – два екземпляра на хартиен носител и един на
цифров носител.
Административни срокове:
 В седемдневен срок от подаване на заявлението, главния архитект на община
Горна Малина, регистрира строежа;
Такса:
 За един технически паспорт – 80 лева.
4.3. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти от
четвърта и пета категория.
Основание: ЗУТ, чл.177, ал.1 и ал.3;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд
имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален
закон;
 Окончателен доклад от лицето упражняващо строителен надзор (само за обекти
от четвърта категория);
 Копие от влязло в сила Разрешение за строеж;
 Копие от одобрен инвестиционен проект, заверен с подписите на лицата
посочени в чл.175, ал.2 ЗУТ, че не са извършени отклонения от инвестиционния
проект по време на строителството или заверена екзекутивна документация;
 Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от

проверката за достигнатите контролни нива;
 Заповедна книга;
 Констативен протокол обр. 3 за установяване на съответствието на строежа с
издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на
застрояването;
 Актове по време на строителството – обр.7, обр.12;
 Акт образец №14 за приемане на конструкцията;
 Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа образец
№15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството;
 Документи, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти
със съществените изисквания към строежите;
 Удостоверение по реда на чл.52, ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР;
 Окончателни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към
общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
 Технически паспорт на строежа;
 Други документи, когато такива са необходими;
Такса:
За обекти от четвърта категория :
 Частни пътища – по 150 лв. на км., но не повече 2000 лв. на обект;
 Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията
към тях - по 150 лв. на км., но не повече 2000 лв. на обект;
 Жилищни сгради със средно застрояване – по 300 лв. на обект;
 Смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.
м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лв.;
 производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща
инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията към тях се събират такси по 400 лв. на обект;
 паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар се събират такси по 400
лв. на обект;
 реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и
вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с
които не се засяга конструкцията им се събира такса в зависимост от
вида на обекта.
 недвижими културни ценности с категория „местно значение" се събира
такса по 300 лв. на обект;
 електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в
урбанизирани територии с високо и средно застрояване" се събира такса
по 400 лв. на обект;
За обекти от пета категория:
 жилищни сгради се събира такса по 400 лв. на обект;
 смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения
за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с
капацитет до 100 места за посетители се събира такса по 500 лв. на обект;
 производствени
сгради,
инсталации,
съоръжения,
прилежаща
инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията
към тях) се събира такса по 500 лв. на обект.
 строежи от допълващо застрояване, извън тези по шеста категория) се

събира такса по 250 лв. на обект.
 реконструкции,
преустройства,
основни
ремонти
и
смяна
предназначението на строежите от тази категория се събират съответните
такси в зависимост от вида на обекта.
 електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в
урбанизирани територии с ниско застрояване) се събира такса по 100 лв.
на километър, но не повече от 2000 лв.
 недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение" и „за
сведение", определени по реда на закона за културното наследство) се
събира такса по 500 лв. на обект.
Административни срокове: В седемдневен срок от подаване на заявлението,
главния архитект на община Горна Малина издава удостоверение за въвеждане в
експлоатация или мотивиран отказ;
5. Режим и ограничение на вещните права. Отчуждаване и обезщетяване.
5.1. Издаване на становище при доброволна делба на урегулиран поземлен имот
или сграда.
Основание: ЗУТ, чл.202;
Заявява се от: от собствениците на недвижим имот и лицата, на които е учредено
вещно право върху урегулирания поземлен имот или части от него;
Необходими приложения към заявлението:
 Копие от документ за собственост или документ за учредено вещно право в
урегулирания поземлен имот и сградите в него;
 Скица на поземлените имоти предмет на доброволна делба;
 Други документи, доказващи законосъобразното извършване на СМР, когато
такива са необходими;
 Документ за платена такса
Такса:
 30 лева.
 Административни срокове: В 14 дневен срок от подаване на заявлението.
5.2. Съставяне на протокол за степен на завършеност от комисия към общинската
администрация.
Основание: ЗУТ чл.181, ал.2; ЗМДТ, Приложение №2, чл.3, ал.3;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Копие от издадено разрешение за строеж;
 Актове по време на строителството образец №14 и образец №15, ако такива са
съставени;
 Други документи, доказващи законосъобразното извършване на СМР, когато
такива са необходими;
Такса: 150 лева.
Административни срокове: В 14 дневен срок от подаване на заявлението.

5.3. Издаване на удостоверение за търпимост от главния архитект.
Основание: ПР на ЗУТ, §16, §127;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на
строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Нотариално заверени декларации, съдържащи писмени показания на свидетели,
когато такива са необходими;
 Документи, доказващи периода на извършване на строежа;
 Други документи, доказващи периода на извършване на СМР, собствеността и
устройството на територията към момента на строителството, когато такива са
необходими;
 Скица на поземления имот;
 Снимков материал
Такса: 100 лева.
Административни срокове: В 30 дневен срок от подаване на заявлението, главния
архитект на община Горна Малина издава удостоверение за търпимост или мотивиран
отказ;
5.4. Заявление за прокарване на временен път.
Основание: ЗУТ, чл.190, ал.1, ал.6, ал.7;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот, който ще се обслужва от временния
път; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот, който ще се обслужва от
временния път; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на
специален закон.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Скица на поземления имот;
 Други документи, доказващи необходимостта от разрешение за прокарване на
временен път, собствеността и устройството на територията към момента на
заявлението, когато такива са необходими;
 Когато причина за искането е бедствие, авария или катастрофа, не се изисква
прилагането на документи;
Такса:
 30 лева, когато повод за заявлението не е бедствие, авария или катастрофа;
 Безвъзмездно, когато повод за заявлението е бедствие, авария или
катастрофа;
5.5. Заявление за учредяване на право на преминаване през чужд имот или
учредяване право на прокарване на отклонение на техническата инфраструктура
през чужд имот.
Основание: ЗУТ, чл.193, ал.1, ал.3 и ал.4;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот, който ще се обслужва от учреденото
право на преминаване/прокарване на отклонение; лицата, на които е учредено право на

строеж в чужд имот, който ще се обслужва от учреденото право на
преминаване/прокарване на отклонение; лицата, които имат право на строителство в
чужд имот по реда на специален закон.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в
чужд поземлен имот;
 Договори със собствениците на засегнатите имоти,
 Договор с кмета на община Горна Малина за учредено право на
преминаване/прокарване на отклонение на техническата инфраструктура, когато
са засегнати общински имоти;
 Копия от документи за изплатени обезщетения на засегнатите собственици
съгласно сключените договори;
 Копия от издадени строителни книжа, договори и становища от
експлоатационните дружества, уведомителни писма и становища от държавните
и териториални администрации, обосноваващи липсата на друга техническа
възможност
и
необходимостта
от
учредяване
на
право
на
преминаване/прокарване на отклонение през чужди имоти;
 Скица или копие от действащ подробен устройствен план, в обхвата на трасето в
мащаб 1:500, 1:1000 или 1:2000;
 Други документи, когато такива са необходими;
Такса: 300 лева.
6. Издаване на специфични удостоверения, становища и уведомителни писма.
Предоставяне на копия от документи.
6.1. Издаване на удостоверения, становища и уведомителни писма от
компетентния служител на дирекция „УТКРСОС” към община Горна Малина.
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересовано лице;
 Документ за изискване на становището от съответната централна или
териториална администрация, когато такова не е изискано по служебен ред;
 Други документи, когато такива са необходими;
Такса: 60 лева
6.2. Предоставяне на копие (преписи) от документи по ЗУТ.
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересовано лице;
 Документ за изискване на копието от съответната централна или териториална
администрация, когато такъв е необходим;
Такса: Заверено копие – 10 лева/брой;
Административни срокове: В 7-дневен срок от подаване на заявлението.
6.3 Издаване на удостоверение за факти и / или обстоятелства във връзка с
устройство на територията.
Основание: ЗУТ, ЗМДТ;

Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересовано лице;
 Документ за собственост;
 Други документи, когато такива са необходими;
Такса: 30 лева
Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението.
6.4 Предоставяне на документи на електронен носител или изпращането им по
електронен път.
Необходими приложения към заявлението:
 Документ за платена такса;
 Документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересовано лице;
 Други документи, когато такива са необходими;
Такса: 20 лева/ брой
Административни срокове: В 7-дневен срок от подаване на заявлението.
Всички приложения към заявления или искания да бъдат заверени с гриф „Вярно
с оригинала” от вносителят им.
ГЛАВА ТРЕТА
Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и
юридически лица
Чл. 42. Общинският съвет определя следните цени на услуги и права,
предоставяни от общината:
Точка 1 се изменя и става:
1. За ползване на ритуална зала (за 1 час) - 30.00 лв.
2. За ползване на ритуална зала за граждански ритуали - 50.00 лв.
3. За организиране и провеждане на ритуал за сключване на граждански брак
извън залите на община Горна Малина, в района на общината - 200.00 лв.
4. За копирни услуги за една страница:
а) едностранно - 0.20 лв.
б) двустранно - 0.30 лв.
5. За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до
1 дка лози в селскостопанските земи, на основание чл. 32, ал. 2 от закона за
опазване на селскостопанското имущество, на брой /без орех/ - 5.00 лв.
6. За издаване на разрешително за отсичане на орехово дърво на брой 15.00 лв.
Точка 7 се изменя и става:
7. За маркиране на добита дървесина, за всеки куб.м. - 2.00 лв.
Точка 8 се изменя и става:
8. За издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина,
извън горските територии - 10.00 лв.
Точка 7 става точка 9:
9. За издаване на разрешително за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, съхранение и обезвреждане на строителни отпадъци /за всяка от
дейностите/
а/ до 3 куб.м. - 50,00 лв.

б/ за всеки започнат куб.м. над 3 куб.м. - 9,00 лв. на куб.м.
Точка 8 става точка 10:
10. За издаване на разрешително за паркиране на определени места, на месец:
- за паркомясто - 30.00 лв.
Приложения: 1. Протокол от общественото обсъждане на ……….2022 г.
2. Извадка от сайта на община Горна Малина.

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
Кмет на община Горна Малина

Съгласувал: Георги Янакиев - Директор Дирекция „АПИТО“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ
1. Мотиви - необходимост от:
- унифициране на услугите предоставяни от община Горна Малина с
услугите предоставяни от други общини на територията на Република
България.
2. Цели, които се поставят:
Целта на приемане на изменения в Наредба за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги е повишаване на
приходите в бюджета на общината.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
Проектът за изменение на Наредбата не изисква нови финансови
средства, свързани с промяна в структурата на администрацията.

4. Очаквани резултати:
Очакваните резултати от приемането на изменение на Наредбата, са
подобряване обслужването на населението на община Горна Малина.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за изменение на Наредба е съобразен и не противоречи на
действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

