
Срокове и такси на услуги по устройство на територията  
 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА 

УСЛУГА 
СРОК ТАКСА 

Услуга 2001  
Даване на разрешение за 

изработване на проект за 

изменение на ПУП (допускане) 

чл. 135, ал. 3 и чл. 136 от ЗУТ 

1 месец 100 лева   

Услуга 2117  
Одобряване на проект за ПУП 

(чл. 129 от ЗУТ) 

14-дни след приемането на проекта 

за подробен устройствен план от 

РЕСУТ  

Определя се според вида на 

искането и квадратурата на 

проекта - ПРПЗ и РУП 

съгласно Приложение № 9, т. 15 

- т. 22  от Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община  

Услуга 2083  
Издаване на Виза по чл. 140, ал. 

1 от ЗУТ 

1 месец 40 лева  

Услуга 2083  
Издаване на Виза по чл. 140, ал. 

3 от ЗУТ 

1 месец 150 лева  

Услуга 2023  
Съгласуване на идейни 

инвестиционни проекти  

(чл. 141, ал. 1 от ЗУТ) 

 14 дни при изготвена оценка по чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с комплексен 

доклад) 

1 месец при изготвена оценка 

по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (с 

приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация) 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7в и т. 7д от 

Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община   

Услуга 2054  
Съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти 

(чл. 142, чл. 144, чл. 145, ал. 1 и 

чл. 145, ал. 3 от ЗУТ) 

 14 дни при изготвена оценка по чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с комплексен 

доклад) 

1 месец при изготвена оценка 

по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (с 

приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация) 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7в и т. 7д от 

Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община   

Услуга 2061 

Съгласуване и одобряване на 

изменение на одобрените 

инвестиционни проекти по 

време на строителството 

(чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) 

14 дни при изготвена оценка по чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с комплексен 

доклад) 

1 месец при изготвена оценка 

по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (с 

приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация) 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7г  от 

Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община   

Услуга 1270  
Одобряване на проект-

заснемане на извършени 

строежи за възстановяване на 

изгубени одобрени 

 14 дни при изготвена оценка по чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с комплексен 

доклад) 

1 месец при изготвена оценка 

по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (с 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7в и т. 7д от 

Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община   
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https://www.raionvitosha.eu/bg/services/ustroystvo-na-teritoriya-kadastar-i-regulatsiya/uslugi-kadastar-regulacia


инвестиционни проекти (чл. 

145, ал. 5 от ЗУТ) 

приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация) 

Услуга 2112  
Издаване на разрешение за 

строеж 

(чл. 148 от ЗУТ) 

7 дни, когато има одобрен 

инвестиционен проект - чл. 148 

ЗУТ 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7, таблица 1 

от Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община 

Услуга 2130  
Издаване на разрешение за 

строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти 

(чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 

147, ал. 1 и чл. 153 от ЗУТ) 

 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 7а, таблица 1 

от Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община  

Услуга 3179 
Издаване на разрешение за 

промяна предназначението на 

сграда или самостоятелен обект 

в сграда без извършване на 

СМР 

1 месец 

Услуга 3179 
Издаване на разрешение за 

промяна предназначението на 

сграда или самостоятелен 

обект в сграда без 

извършване на СМР 

Предаване на екзекутивна 

документация на изпълнен 

строеж (чл. 175 от ЗУТ) 

1 месец 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 13 от 

Наредба за определяне и 

администриране на местни такси 

и цени на услуги, предоставяни от 

Столична община  

Услуга 2113  
Презаверяване на издадено 

разрешение за строеж по реда 

на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ 

14 дни  

Съгласно чл. 153, ал. 3 от 

ЗУТ - 50 на сто от предвидената 

такса за издаване на разрешение 

за строеж  

Издаване на скица с указан 

начин на поставяне  

(чл. 56, чл. 57 от ЗУТ) 

1 месец  

Услуга 1989  
Одобряване на инвестиционни 

проекти и издаване на 

разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти 

(чл. 56 от ЗУТ) 

1 месец 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 8 от Наредба 

за определяне и администриране 

на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична 

община  

Услуга 2100  
Одобряване на инвестиционни 

проекти и издаване на 

разрешение за поставяне 

рекламни и информационни 

елементи, елементи на градско 

обзавеждане 

(чл. 57, ал.1 от ЗУТ) 

1 месец 

Определя се съгласно 
Приложение № 4, т. 8 от Наредба 

за определяне и администриране 

на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична 

община  

Регистриране на преместваем 

обект или рекламен елемент по 
7 дни 300 лева   



индивидуален проект и 

издаване на удостоверение за 

въвеждането му в експлоатация 

(чл.80, ал.1, 2 от 

НПОРИМЕРДТСО) 

Услуга 2018  
Издаване на удостоверение за 

идентичност на адрес 

Обикновена услуга - 7 дни 

 Експресна услуга - 3 дни 

3,50 лева 

7,00 лева 

Услуга 2082  
Издаване на удостоверение за 

идентичност на недвижим имот 

1 месец 20 лева 

Услуга 2119 
Издаване на удостоверение за 

факти и обстоятелства по 

териториално и селищно 

устройство 

Обикновена услуга - 1 месец 

 Експресна услуга - 7 дни 

5 лева 

10 лева 

Попълване на служебно поле в 

декларация по чл.14 от ЗМДТ 
7 дни безплатно 

Услуга 2517  
Издаване на заверен препис от 

документи и копия от планове и 

документация към тях 

1 месец 10 лева  

Услуга 1969  
Регистриране на технически 

паспорт на строежи с 

разрешение за строеж издадено 

от главния архитект на района 

7 дни  10 лева  

Услуга 2083  
Издаване на Виза по чл. 140а, 

ал. 1 от ЗУТ 

в 7 дневен срок заявлението за 

изпраща до експлоатационните 

дружества 

в 14 дневен срок дружествата 

следва да върнат становище 

след получаване на становището в 

3 дневен срок се уведомява 

заявителя  

следва 3 дневен срок за възражение 

при липса на възражение в 14 

дневен срок се издава Визата за 

проектиране 

150 лева 

 

 


