УКАЗАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
УСЛУГИ
№

1.
2.

3.

Вид административна услуга
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Вписване в регистъра на технически
паспорт на строеж
Издаване на скица с координати на
граничните точки:
а/ до 20 гранични точки за един имот
б/ над 20 точки за един имот

Срок

Цена

7 дни

10,00 лв.

а/30,00 лв.;
б/ 30,00 лв. плюс 0,70 лв. за
всяка точка от горницата над
20

Издаване на скица с нанесени подземни
комуникации /без виза/:
а/ формат А4
б/ формат А3

а/ 30,00 лв.
б/40,00 лв.

4.
5.

Заверка на данъчни декларации
Издаване на заповед за изменение на
издадено разрешение за строеж при
условията на чл.154, ал.5 от ЗУТ

1 ден
14 дни

6.

Издаване на актове за узаконяване

30 дни

7.

Издаване на заповед за учредяване
право на преминаване през чужди
поземлени имоти
Издаване на заповед по §4 от
преходните и заключителни разпоредби
от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи – придобиване и
възстановяване на право на собственост
на новообразуван имот
Издаване на разрешение за строеж без
одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешение за строеж на
база одобрен инвестиционен проект по

30 дни

8.

9.
10.

30 дни

5,00 лв.
съгласно Наредбата за
определянето и
администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
община Кърджали
15 промила върху стойността
на обекта
съгласно изготвената оценка
и размера на обезщетението
по пазарни цени
20,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.+0,50 лв. разгъната
застроена площ
1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

одобрен проект на ЕСУТ
Издаване на разрешение за строеж на
база одобрен инвестиционен проект по
чл.148 от ЗУТ преносни и довеждащи
проводи и съоръжения, общи мрежи и
съоръжения
на
техническата
инфраструктура,
както
и
на
комуникационно-транспортните мрежи
обекти на техническата инфраструктура
Издаване на заповед за допълване на
разрешение за строеж по чл.152, 153,
154 несъществени отклонения от
одобрения инвестиционен проект и
смяна на титуляра /възложителя/
Издаване на заповед по чл.154, ал.5,
ал.6
от
ЗУТ
за промяна
на
инвестиционните намерения
Издаване на разрешение за строеж въз
основа на доклад за съответствие
изготвен от Надзорна фирма
Заверка на протокол при определяне на
строителната линия и ниво на строеж и
откриване на строителна площадка
/чл.157, ал.2 от ЗУТ/
Издаване на разрешение за строеж за
разкопаване на улична и тротоарни
настилки
и
вътрешно-квартални
пространства
Издаване на разрешение за събиране на
семена, плодове и резници от
декоративни дървета, храсти и цветя за
производство на посадъчен материал
Издаване на разрешения за поставяне на
съдове за битови отпадъци
Издаване на скица за недвижим имот –
формат А4

Издаване на скица за недвижим имот –
формат А3

14 дни

50,00 лв.+0,50 лв., но не
повече от 1000,00 лв.

50,00 лв.

50,00 лв. + 0,25 лвл/кв.м. РЗП
100,00 лв.+0,75 лв./кв.м. РЗП
30,00 лв.

14 дни

не се таксува

30 дни

10,00 лв. /след издаване на
персонално разрешение от
Кмета на общината/

30 дни

не се таксува

1/ обикновена
услуга /7дни/

1/20,00 лв., всеки следващ
формат А4-допълнително
плюс 10,00 лв.

2/ бърза услуга
/2дни/

30,00 лв., всеки следващ
формат А4-допълнително
плюс 15 лв.;
1/ 30,00 лв., всеки следващ
формат А3 – допълнително
плюс 15,00 лв.

1/ обикновена
услуга /7 дни/
2/ бърза услуга

2/ 50,00 лв., всеки следващ
2

/2 дни/

21.

Издаване на скица-виза за проучване и
проектиране – формат А4

22.

Издаване на скица на поземлен имот с
указан начин на застрояване
Издаване на удостоверение за нанасяне
на новоизградени сгради в действащия
кадастрален план по чл.54а, от Закона за
кадастъра и имотния регистър, във
връзка с чл.175 от Закона за устройство
на територията
Издаване
на
удостоверение
за
търпимост на строеж
Издаване на удостоверение по чл.13 от
Правилника за прилагане на Закона за
собствеността
и
ползването
на
земеделските земи
Издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по териториалното и
селищно устройство
Издаване на удостоверения за нанасяне
в плана по чл.54 от ЗКИР
Издаване
на
удостоверения,
че
обособените дялове или части отговарят
на одобрени за това инвестиционни
проекти за извършване на доброволна
делба
Издаване, изготвяне и обявяване на
заповед за ПУП за поземлен имот
Издаване, изготвяне и обявяване на
заповед за ПУП за комплексен проект
по чл.150 от ЗУТ
Изменение на дворищна регулация при
условията на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ
Освидетелстване на сгради и издаване
на заповед за премахване, поправяне
или заздравяване на строежи, негодни
за използване или застрашени от
самосрутване – чл.196 от ЗУТ
Презаверка на скица на поземлен имот
/Заверка на скица след изтичане на
шестмесечния срок/

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.

формат А3 – допълнително
плюс 25,00 лв.

7 дни

50 лв., всеки следващ лист
формат А4-допълнително
плюс 20,00 лв.
50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

14 дни

50,00 лв.

30 дни

95,00 лв.

14 дни

105,00 лв.

30 дни

50,00 лв.

30 дни

не се таксува

5 дни

10,00 лв.
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34.

35.

36.
37.

Презаверяване на разрешение за строеж,
което е изгубило действието си поради
изтичане на срока
Приемане
и
удостоверяване
предаването
на
екзекутивна
документация
Заявление за разрешение за поставяне
по чл.55, 56 и 57 от ЗУТ
Регистриране и въвеждане на строежи в
експлоатация,
издаване
на
удостоверение
за
въвеждане
в
експлоатация за видовете строежи от ІV
категория:
а/частни пътища и съоръженията към
тях, включително мостове, водостоци,
подпорни стени и кръстовища
б/улици от второстепенната улична
мрежа V и VІ клас и съоръженията към
тях
в/жилищни сгради и строежи с
обществен характер със средно етажно
застрояване със застроена площ от 1000
до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до
200 места, в това число сградни
отклонения и производствени сгради с
капацитет от 50 до 100 работни места, в
това число сградни отклонения със
застроена площ от 1001 до 1500 кв.м.
г/ жилищни сгради и строежи с
обществен характер със средно етажно
застрояване със застроена площ от 1000
до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до
200 места, в това число сградни
отклонения и производствени сгради с
капацитет от 50 до 100 работни места, в
това число сградни отклонения със
застроена площ от 1501 до 2200 кв.м.
д/ жилищни сгради и строежи с
обществен характер със средно етажно
застрояване със застроена площ от 1000
до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до
200 места, в това число сградни
отклонения и производствени сгради с
капацитет от 50 до 100 работни места, в
това число сградни отклонения със
застроена площ от 2201 до 3500 кв.м.

7 дни

50% от таксата за
разрешение за строеж

30 дни

не се таксува

14 дни

50,00 лв.

7 дни

а/ 300,00 лв./км.

б/300,00лв./км.
в/500,00 лв.

г/750,00 лв.

д/1000,00 лв.
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е/ жилищни сгради и строежи с
обществен характер със средно етажно
застрояване със застроена площ от 1000
до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до
200 места, в това число сградни
отклонения и производствени сгради с
капацитет от 50 до 100 работни места, в
това число сградни отклонения със
застроена площ от 3501 до 5000 кв.м.
ж/паркове, градини, озеленени площи
до 1,0 ха., паркинги и гаражи от 50 до
100 места
з/реконструкции,
преустройства,
основни
ремонти
и
смяна
предназначението на строежите от ІV
категория с площ на преустройството до
59 кв.м.
и/
реконструкции,
преустройства,
основни
ремонти
и
смяна
предназначението на строежите от ІV
категория с площ на преустройството от
51 кв.м. до 150 кв.м.
й/
реконструкции,
преустройства,
основни
ремонти
и
смяна
предназначението на строежите от ІV
категория с площ над 151 кв.м.
к/ за линейни обекти от техническата
инфраструктура

е/2000,00 лв.

ж/800,00 лв.
з/100,00 лв.

и/3,00 лв на кв.м.

й/100,00 лв.+2,50 лв на кв.м.
к/ по 4,00 лв. на кв.м.

38.

Регистриране и въвеждане на строежи в
експлоатация,
издаване
на
удостоверение
за
въвеждане
в
експлоатация за видовете строежи от V
категория:
а/ жилищни, смесени сгради с ниско
етажно застрояване със застроена площ
до 1000 кв.м. или с капацитет 100 места
за
посетители,
в
т.ч.
сградни
отклонения,
реконструкции,
преустройства, основни ремонти и
сгради от допълващото застрояване и
смяна на предназначението за жилищни
сгради с РЗП до 100 кв.м.;

а/50,00 лв.
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б/ жилищни, смесени сгради с ниско
етажно застрояване със застроена площ
до 1000 кв.м. или с капацитет 100 места
за
посетители,
в
т.ч.
сградни
отклонения,
реконструкции,
преустройства, основни ремонти и
смяна предназначението за жилищни
сгради с РЗП от 101 до 200 кв.м.;
в/ жилищни, смесени сгради с ниско
етажно застрояване със застроена площ
до 1000 кв.м. или с капацитет 100 места
за
посетители,
в
т.ч.
сградни
отклонения,
реконструкции,
преустройства, основни ремонти и
смяна предназначението за жилищни
сгради с РЗП от 201 до 300 кв.м.;
г/ жилищни, смесени сгради с ниско
етажно застрояване със застроена площ
до 1000 кв.м. или с капацитет 100 места
за
посетители,
в
т.ч.
сградни
отклонения,
реконструкции,
преустройства, основни ремонти и
смяна предназначението за жилищни
сгради с РЗП от 301 до 600 кв.м.;
д/ жилищни, смесени сгради с ниско
етажно застрояване със застроена площ
до 1000 кв.м. или с капацитет 100 места
за
посетители,
в
т.ч.
сградни
отклонения,
реконструкции,
преустройства, основни ремонти и
сгради от допълващото застрояване и
смяна предназначението за жилищни
сгради от 601 до 1000 кв.м.;
е/сгради за обществено обслужване с
разгъната застроена площ до 100 кв.м.;
ж/сгради за обществено обслужване с
РЗП от 101 кв.м. до 200 кв.м.;
з/сгради за обществено обслужване с
РЗП от 201 кв.м. до 500 кв.м.;
и/ сгради за обществено обслужване с
РЗП над 500 кв.м.;
й/ сгради за паркинг – гаражи, гаражи и
открити паркинги с капацитет до 50
места;
к/производствени и складови сгради с
капацитет до 50 работни места, в т.ч.
сградни отклонения;

б/100,00 лв.

в/200,00 лв.

г/400,00лв.

д/600, 00 лв.

е/200,00лв.
ж/300,00 лв.
з/500,00 лв.
и/ 700,00 лв.
й/600,00 лв.
к/ 500,00 лв.
л/ 100,00 лв.
м/150,00 лв.
н/400,00 лв.
о/по 1 лв./м. но не по-малко
от 100,00 лв. и не повече от
100,00лв.
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39.

40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.

47.
48.

49.

л/преустройство на част от жилищни
сгради с търговско обслужване с площ
на преустройството до 20 кв.м.;
м/ преустройство на част от жилищни
сгради с търговско обслужване с площ
на преустройството над 21 кв.м.;
н/ за сгради със смесен характер;
о/ за линейни обекти
Разглеждане и съгласуване на ПУП и
изготвяне на оценка за съответствието
на
инвестиционнте
проекти
със
съществуващите
изисквания
към
строежите /ЕСУТ/:
а/ ПУП до 3 парцела
б/ПУП над 3 парцела
Проекти
на
жилищни
сгради
включително пристройки, надстройки и
сградни отклонения
Строежи от допълващото застрояване и
стопански пристройки
Разглеждане и приемане на помощни
планове по реда на чл.11, ал.4 от
ППЗСПЗЗ
Проекти за сгради със смесено
предназначение и не жилищни сгради
Издаване на заповед по чл.16, ал.4 от
ЗУТ
Издаване на копия от инвестиционни
проекти:
а/формат А4;
б/формат А3
Освидетелстване на сгради и издаване
на заповед за премахване /поправяне
или заздравяване/ на строежи, негодни
за ползване или застрашени от
самосрутване
Разглеждане и одобряване на ПБЗ и
ПУСО
Издаване на заповед за изготвяне на
ПУП и обява съгласно чл.128, ал.1 от
ЗУТ
Проверка
за
установяване
на
съответствието ва строежа с издадените
строителни книжа и за това, че ПУП е
приложен
по
отношение
на

а/ 200,00 лв.
б/400,00 лв.
0,50 лв./кв.м. РЗП но не помалко от 50,00 лв.
5000 лв.
100,00 лв.+20,00 лв. на имот
по 1лв./кв.м. РЗП но не помалко от 100,00 лв.
50,00 лв. + 20,00 лв. на
следващ поземлен имот
а/ 2,00 лв. на страница
б/5,00 лв. на страница
50,00 лв. на проект

по 50,00 лв. на проект
80,00 лв.
30,00 лв.
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50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.

застрояването
Отразяване на промени в разписния
списък към кадастрален план
Издаване на заповед за изготвяне на
ПУП по чл.150 за комплексен проект
съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ
Удостоверение за идентичност на
поземлен имот
Издаване
на
удостоверение
за
административен адрес на поземлени
имоти
Издаване на заповед за право на
прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения през чужди
поземлени имоти
Проверка на цифрови модели и заверка
на скици за имоти, попадащи в
урбанизирани територии на села, където
няма кадастрален план
Заверяване и издаване на преписи от
документи /РС и АУ/
Изготвяне
на
справки
на
заинтересовани лица относно изменения
на устройствени планове и схеми
Одобряване на инвестиционен проект за
съдебна делба с ЕСУТ
Издаване на разрешение за преместване
на растителност, за отсичане на
дълготрайни декоративни дървета и
дървета с историческо значение и
експертна оценка на дървесина и
храстова растителност в общински
имоти
Съгласуване на инвестиционни проекти
на сгради и съоръжения на техническата
инфраструктура по отношение на
предвидени
мероприятия
за
благоустрояване
с
оглед
на
функционалното предназначение и
правилната им експлоатация
Определяне
на
маршрут
при
транспортиране на отпадъци
Издаване на документ за насочване на
строителни отпадъци и земни маси
Справки /устни и писмени/ от кадастъра
Вписване
на
сдруженията
на

10,00 лв.
100,00 лв.
14 дни

50,00 лв.

15 дни

50,00 лв.

30 дни

съгласно изготвената оценка
и размера на обезщетението
по пазарни цени
50,00 лв. за 1 имот

10 ,00 лв.
не се таксува
не се таксува
не се таксува

не се таксува

не се таксува
не се таксува
не се таксува
не се таксува
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собствениците в общинския регистър
МЕСТНИ ПРИХОДИ
65.

66.
67.

68.

69.

70.
71.

Издаване на копие от подадена данъчна
декларация

Заверка на документи по местни данъци
и такси за чужбина
Издаване на препис от документ за
платени местни данъци и такси битови
отпадъци
Издаване на данъчна оценка на
деклариран недвижим имот и право на
ползване
Издаване на препис от документ за
платен данък върху недвижими имоти и
такса за битови отпадъци
Издаване на удостоверение за платен
данък върху превозни средства
Издаване на данъчна оценка на
незавършено строителство, право на
строеж и земеделски земи и гори

72.

Издаване на удостоверение за данъчна
оценка на право на ползване

73.

Издаване на удостоверение за данъчна
оценка на право на строеж

74.

Издаване
на
удостоверение
за
декларирани данни
Издаване на удостоверение за дължим и
платен данък върху наследство
Издаване на удостоверение за дължим
размер на патентния данък
Издаване на удостоверение за наличие
или липса на задължения по Закона за
местните данъци и такси
Искане
за
прихващане
или

75.
76.
77.

78.

обикновена
услуга

3,00 лв.

бърза услуга –
1 ден

6,00 лв.
5,00 лв.
3,00 лв.

обикновена
услуга

8,00 лв.
20,00 лв.

бърза услуга –
1 ден
1 ден

3,00 лв.

7 дни

3,00 лв.

обикновена
услуга

10,00 лв.

бърза услуга –
1 ден
2 часа
1 ден
3 дни
14 дни
2 часа
1 ден
3 дни
14 дни
7 дни

25,00 лв.

7 дни

3,00 лв.

7 дни

не се таксува

7 дни

5,00 лв.

30 дни

не се таксува

40,00 лв.
20,00 лв.
15,00 лв.
5,00 лв.
40,00 лв.
20,00 лв.
15,00 лв.
5,00 лв.
3,00 лв.
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79.

80.

81.

82.
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

възстановяване на недължимо платени
данъци, такси, глоби и имуществени
санкции
Приемане и обработване на декларации
за облагане с годишен данък върху
недвижими имоти за новопостроени или
придобити по друг начин имоти на
територията на общината
Приемане и обработване на декларации
за облагане с данък върху превозни
средства
Приемане и обработване на декларации
за облагане с данък при придобиване на
имущества
Приемане и обработване на декларации
за облагане с патентен данък
Приемане и обработване на декларации
за
освобождаване
от
такса
за
сметосъбиране, сметоизвозване и за
обезвреждане на битови отпадъци
Приемане и обработване на декларации
за имот, който е основно жилище на
лице с намалена работоспособност от 50
до 100 процента
Приемане на заявления за определяне
на такса смет, според количеството на
битови отпадъци
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Издаване на карта за безплатно
паркиране на МПС, обслужващи хора с
увреждания и използване на улеснения
при паркиране
Приемане и обработване на молби за
отпускане на парични помощи за
лечение на тежко болни лица
Приемане и обработка на заявления за
изготвяне
на
предложения
до
Общинския съвет за отпускане на
персонални пенсии за деца без право на
наследствена пенсия от починал
родител
Регистрация
на
християнски
и
мюсюлмански настоятелства
Финансова помощ за ин витро
процедура

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

14 дни

не се таксува

не се таксува
не се таксува

7 дни

не се таксува

след решение
на Общински

не се таксува
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съвет

91.
92.

93.
94.
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.
103.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Издаване на дубликати от актове за
общинска собственост
Тръжни книжа
а/ за отдаване под наем
б/за продажба по ЗОС
в/процедури по ЗОП

3 дни

2,00 лв.

Издаване на разрешение за таксиметров
превоз на пътници
Издаване на комплект стикери към
разрешение за таксиметрова дейност
Ползване на местостоянка със срок на
разрешението до 6 месеца, но не покъсно от края на календарната година
Ползване на местостоянка със срок на
разрешението до 1 година, но не покъсно от края на календарната година
Временни
удостоверения
за
категоризация на заведението

до 1 месец

а/50 лв.
б/50 лв
в/от 20 лв. до 600 лв. в
зависимост от вида на
процедурата и направените
разходи за изготвянето а
документацията по нея
10 лв. - еднократна такса

Заверка на анкетни формуляри към
анкетна карта за регистрация на
земеделски производители в Областна
дирекция „Земеделие”
Справки по актовите книги и издаване
на заверени копия от документи
относно общинска собственост
Издаване на заповед на Кмета на
общината за временна организация на
движението
при
извършване
на
строителство, ремонт и други работи по
улиците или по прилежащите на тях
недвижими имоти
Издаване на констативен протокол за
нанесена щета на селскостопанското
имущество, съгласно ЗОСИ
Издаване на настанителни заповеди
Издаване на пропуски за спиране в
зоните със забранителен режим за
спиране и паркиране на моторно

7 дни

20 лв. – еднократна такса
15 лв. – еднократна такса
/таксата важи за едно МПС/
30 лв. – еднократна такса
/таксата важи за едно МПС/
30 дни

съгласно тарифата за
таксите, които се събират по
Закона за туризма
не се таксува

3 дни

Ксерокопие – 1 стр. /А4/ 0,10 лв.

15 дни

20,00 лв. - за централна
градска част
12,00 лв. - за останалата
градска част

7 дни

не се таксува

30 дни

5,00 лв.
за лек автомобил – 10% от
минималната работна
заплата
11

превозно средство в гр.Кърджали

Издаване на разрешение за отсичане и
изкореняване на дървесина, добита
извън горските територии и в
населените места на територията на
община Кърджали
Издаване
на
удостоверение
за
собственост на земеделска земя от
емлячен регистър
Маркиране на дървесина, добита извън
горските територии и населените места
на територията на община Кърджали
Измерване, кубиране и маркиране на
отсечени и изкоренени дървета извън
горските територии и в населените
места на територията на община
Кърджали

14 дни

за лекотоварен и товарен
автомобил – 15% от
минималната работна
заплата
5,00 лв.

14 дни

5,00 лв.

30 дни

1,00 лв. на брой дърво

108.

Категоризация на заведения за хранене
и развлечение

60 дни

109.

Категоризация на средства за подслон и
места за настаняване

60 дни

110.

Определяне на място за спирката, която
ще
ползва
превозвачът
по
международни автобусни линии
Отдаване под наем на обекти и
имущество-общинска собственост
Прекратяване на съсобственост в
недвижими имоти между общината и
физически или юридически лица
Регистрация на собственици на пчели и
пчелни семейства /извършва се от
кметствата/
Извършване на справки за извършени
сделки с имоти общинска собственост

15 дни

104.

105.

106.

107.

111.
112.

113.

114.

а/едра строителна дървесина
– 8,00 лв/куб.м.
б/средна строителна
дървесина-6,00 лв./куб.м.
в/дребна строителна
дървесина – 4,00 лв./куб.м.
г/дърва за горене – 8,00
лв./куб.м.
д/вършина – 3,00 лв./куб.м.
е/цели стъблени секции –
8,00лв./брой дърво
съгласно тарифата за
таксите, които се събират по
Закона за туризма
съгласно тарифата за
таксите, които се събират по
Закона за туризма
не се таксува
не се таксува
след решение
на Общински
съвет

не се таксува

14 дни

не се таксува
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115.
116.
117.

118.

119.
120.

121.
122.

123.
124.

125.
126.

127.
128.

Издаване
на
удостоверение
за
картотекиране на граждани с жилищни
нужди по чл.2, ал.2 от Закона за
уреждане правата на гражданите с
многогодишни
жилищно-спестовни
влогове
Издаване на удостоверение относно
предявени реституционни претенции
Издаване на удостоверение относно
собствеността на недвижими имоти
Издаване на удостоверение, което
служи за снабдяване с документ за
собственост
чрез
обстоятелствена
проверка
Издаване на удостоверение за отписване
на имот от актовите книги за имотите –
общинска
собственост,
или
за
възстановен общински имот
Установяване на жилищни нуждикартотекиране
Учредяване право на ползване върху
невижими
имоти
–
общинска
собственост
Регистриране на пътно превозно
средство с животинска тяга
Издаване на разрешително за движение
на извънгабаритно и/или тежко пътно
превозно средство и/или товар по
уличната мрежа на гр.Кърджали и
четвъртокласните и местни пътища на
територията на община Кърджали
Издаване на преписи от актове за
държавна и общинска собственост
Издаване
на
удостоверения
за
собствеността
на
физически
и
юридически лица
Издаване на преписи на отчуждителни
преписки
Издаване на удостоверение – препис от
регистрите
по
параграф
4
за
предоставяне право на ползване на
земеделска земя
Издаване на превозен билет за
транспортиране на добита дървесина
Подготовка на документи, провеждане
на търгове и конкурси и други разходи

4,00 лв.

14 дни

10,00 лв.

14 дни

2,00 лв.

30 дни

30,00 лв.

10 дни

не се таксува

4,00 лв.
не се таксува
30 дни
7 дни

10,00 лв. при получаване на
регистрационната табела
100,00 лв – еднократна такса

5,00 лв.
5,00 лв.
1,00 лв. на страница
5,00 лв.

3,00 лв. на превоз
500,00 лв.
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129.

130.

131.

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

по производства за продажби, замени,
делби или учредяване на вещни права
върху общински имоти
Промяна на работното време на
заведенията за хранене и развлечение и
на търговските обекти
Промяна на работното време на
заведенията за хранене и развлечение и
на търговските обекти
Издаване на разрешение /заповед/ за
въвеждане на временна организация на
движението /ВОД/ при извършване на
краткотрайни и подвижни ремонтни
работи
Издаване на разрешение /заповед/ за
въвеждане на временна организация на
движението /ВОД/ при дълготрайни
строителни и ремонтни работи над 8
часа по пътища и улици след съгласуван
проект
Издаване на разрешение за поставяне на
едно рекламно съоръжение
Разлепване на печатни рекламни
материали до 30 бр.
Разлепване на печатни рекламни
материали над 30 бр.
Поставяне на знамена на самостоятелни
стойки, фасади, стълбове и др.
Раздаване на рекламни материали от
маси и други подобни съоръжения
Използване
на
автомобил
с
високоговорител с рекламна цел
Обсъждане на проекти на рекламни
съоръжения

30,00 лв.-за срок от 1 ден
80,00 лв. – за срок от 2 до
дни
250,00 лв. – за срок до 1
година
7 дни

14 дни

а/ 20,00 лв. на час за
централната част на
гр.Кърджали
б/12,00 лв. на час за
кварталите на гр.Кърджали
200,00 лв.

40,00 лв.
15,00 лв.
25,00 лв.
по 3,00 лв. месечна такса на
брой
4,00 лв. на кв.м. на ден
20,00 лв. за един автомобил
на ден
1/ специални рекламни пана
– 50,00 лв.;
2/билбордове – 40,00 лв.;
3/ фирмени пана,
транспаранти и др. – 30,00
лв.;
4/информационноуказателни табели – 20,00 лв.

ГРАОН
140.
141.

Изаване
на
удостоверение
за
наследници
Издаване
на
удостоверение
за
идентичност на лице с различини имена

7 дни

5 лв.

3 дни

не се таксува
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142.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Издаване на удостоверение за липса на
съставен акт за гражданско състояние
/акт за раждане, акт за смърт/
Издаване на удостоверение за раждане дубликат
Издаване на удостоверение за сключен
граждански брак - дубликат
Издаване на препис-извлечение от акт
за смърт за втори и следващ път
Издаване на удостоверение за семейно
положение
Издаване на удостоверение за семейно
положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за съпруг/а
и родствени връзки
Издаване на удостоверение за родените
от майката деца
Издаване
на
удостоверение
за
постоянен адрес за първи път
Издаване на удостоверение за настоящ
адрес за първи път
Издаване
на
удостоверение
за
постоянен адрес след подаване на
заявление за заявяване или за промяна
на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ
адрес след подаване на адресна карта за
заяваване или за промяна на настоящ
адрес
Заверка на документи по гражданско
състояние за чужбина
Издаване на удостоверение за правно
ограничение
Издаване на удостоверение за раждане оригинал
Издаване на удостоверение за сключен
граждански брак - оригинал
Издаване на препис-извлечение от акт
за смърт – за първи път
Промяна в актовете за гражданско
състояние
Вписване на поправка на име в акт за
гражданско състояние
Съставяне на актове за гражданско
състояние на български гражданин,
които имат актове, съставени в чужбина

3 дни

3,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

3 дни

15,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

7 дни

не се таксува
не се таксува

веднага

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува

7 дни

не се таксува
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162.

163.
164.

165.
166.
167.

168.

169.

170.
171.
172.
173.
174.
175.

176.

177.
178.

179.
180.
181.
182.

Комплектоване
и
проверка
на
документи към искане за установяване
на българско гражданство
Възстановяване или промяна на име
Издаване
на
удостоверение
за
сключване на брак от български
гражданин в чужбина
Припознаване на дете
Издаване на удостоверение за вписване
в регистрите на населението
Издаване
на
удостоверение
за
снабдяване на чужд гражданин с
документ за сключване на граждански
брак в РБългария
Предоставяне на данни по гражданска
регистрация на държавни органи и
институции
Издаване на многоезично извлечение от
акт за раждане /формуляр А, формуляр
В, формуляр С/
Издаване на удостоверение за промени
на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за промени
на настоящ адрес
Удостоверения по искане на граждани
Преписи от документи
Поддържане на регистър на населението
Отразяване на промяна на име в
регистрите
на
населението
по
гражданско състояние на населението
Вписване на поправка на име в акт за
гражданско състояние
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Издаване
на
удостоверение
за
настойничество и попечителство
Признаване и изпълнение на съдебно
решение или друг акт на чуждестранен
съд или друг орган
Издаване на удостоверение УП-2 за
пенсиониране
Издаване на Образец УП-3 за трудов
стаж
Заверени преписи от решения на
Общински съвет
Машинопис 1 стр.

30 дни

7,00 лв.

1 ден
3 дни

не се таксува
5,00 лв.

90 дни
3 дни

не се таксува
5,00 лв.

3 дни

3,00 лв.

14 дни

не се таксува
5,00 лв.
3,00 лв.
3,00 лв.
3,00 лв.
2,00 лв. за всяка страница
не се таксува
не се таксува
не се таксува

14 дни

не се таксува

14 дни

не се таксува

14 дни

не се таксува

14 дни

не се таксува
0,10 лв. на страница
1,50 лв.
16

183.

Ксерокопие 1 стр.

184.
185.

Ламиниране 1 лист А4
Попълване на покана-декларация за
частно посещение на чужденец в
РБългария
Издаване на удостоверение от общ
характер и служебна бележка
Нотариално
удостоверяване
на
подписите на частни документи, които
са едностранни актове и не подлежат на
вписване
Нотариално
удостоверяване
на
верността на преписи и извлечения от
документи и книжа
Нотариално
удостоверяване
на
съдържанието
на
подписа
и
съдържанието на пълномощно по чл.37
от Закона за задълженията и договорите

186.
187.

188.

189.

а/формат А4 - 0,10 лв. –
едностранно, 0,15 лв.
двустранно
б/формат А3 – 0,15 лв. –
едностранно, 0,30 лв. –
двустранно
1,00 лв.
3,00 лв.
3,00 лв.
5,00 лв.

5,00 лв.
5,00 лв.
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