
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(към чл.60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Перник) 

 
 
 

 №       ЗАЯВЕНО           
 

 по   Адм.   Наименование услугата   Мяр   К-   Вид   Цена/ лв.   Срок   
 

 ред   
Код 

     ка   во   (О,Б,Е)         
 

         
(бр./ 

              
 

                        
 

          стр./               
 

          дм²               
 

1  2396   Искане за издаване на   Бр. 1   О 5   5 дни  
 

       удостоверение за данъчна                  
 

       оценка на недвижими имот и                  
 

       незавършено строителство                  
 

 1а 2396   

Искане за издаване на 
удостоверение за данъчна 
оценка на недвижими имот и 
незавършено строителство   Бр. 1   Б 10   3 дни  

 

 

/изм. с 

Решен

ие 

№1204

/30.05.

2019г                        
 

                         
 

 1б 2396   Искане за издаване на   Бр. 1   Е 15   3 часа  
 

       удостоверение за данъчна                  
 

       оценка на недвижими имот и                  
 

       незавършено строителство                  
 

2  2131   Заявление за издаване на   Бр. 1   О 5   веднага  
 

       препис от документ за платен                  
 

       данък върху превозни                  
 

       средства                  
 

3  1998   

Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на 
задължение   Бр. 1   Е 10   24 часа  

 

 

/изм. с 

Решен

ие 

№1204

/30.05.

2019г                        
 

                         
 

 3а 1998   

Издаване на удостоверение за 
наличие или липса на 
задължение   Бр. 1   О 5   5 дни  

 

 
/изм. с 

Решен                         
 



ие 

№1204

/30.05.

2019г 
                         

 

4  2081  Удостоверение за   Бр. 1   Е  без  веднага  
 

       декларирани данни                  
 

5      

За получаване данни относно 

имущество на длъжници по 

чл.16 от ЗЧСИ   Бр. 1   Б  10  3 дни  
 

 

/нова, 

приета 

с 

Решен

ие 

№1204

/30.05.

2019г                        
 

 

5а  

/нова, 

приета 
с 

Решен

ие 

№1204

/30.05.

2019г      

За получаване данни относно 

имущество на длъжници по 

чл.16 от ЗЧСИ   Бр.   1   О   5   5 дни   
 

6  2124   Копие от данъчна декларация   Бр. 1   О  5 лв./стр.  7 дни  
 

        1               
 



 

7 2014 Удостоверение за дължим и Бр. 1 О без 3 дни 

  платен данък върху      

  наследство      

8   

За получаване на данни с 
копия от данъчни декларации 
и документи за собственост за 
имущество на длъжници по 
чл.16 от ЗЧСИ Бр. 1 Б 15 5 дни 

/нова, 

приета с 

Решение 

№1204/30

.05.2019г        

        8а 

    /нова, 

приета с 

Решение 

№1204/30

.05.2019г  

 За получаване на данни с 

копия от данъчни декларации 

и документи за собственост за 

имущество на длъжници по 

чл.16 от ЗЧСИ Бр.  1  О  10  7 дни 

9 2126 Заверка на документи по Бр. 1 О 3 дни без 

  МДТ за чужбина      

        

1  Сключване на гр.брак в Бр 1  40 По 

  общ.администрация в     график 

  работно време      

2  Сключване на гр.брак и Бр. 1  80 " 

  гр.ритуал в ригуална зала      

3  Сключване на гр.брак с Бр. 1  160 " 

  изнесен ритуал      

4  Музикален съпровод в Бр. 1  40 " 

  ритуална зала      

  В извън работно време и     " 

  почивни дни таксите по      

  т.64,т.65 и т.66 се завишават      

  с 50%.За национални      

  празници таксите по      

  т.64,т.65 и т.66 се завишават      

  със100%      

5  Такса за ползване на зала за     " 

  храна /помен/ЦГП :     " 

  Голяма Час 1  30  

  Малка Час 1  10  

6  Ползване на ритуална зала Час 0,5  30 " 

  ЦГП      

7  Граждански тъжен ритуал Бр. 1  40 " 

8  Определяне на място и Бр. 1  20 3 часа 

  издаване на разрешително за      

  изкопаване      

9  За маркиране на гробно Бр. 1  25 1 ден 

  място/даване на строителна      

  линия/      

10  За издаване на дубликат Бр. 1  10 3 дни 

  и/или друг документ/право      

  на гробоползване/      



11  Разрешаване за ремонтни Бр. 1  15 1 ден 

  дейности на надгробно      

  строителство      

12  Запазване на второ ГМ при Бр. 1  50 1 час 

  погребение за 10год.      

Х-1  Ползване на единично ГМ за Бр. 1  50 3 дни 

  10год.      

Х-2  Ползване на двойно ГМ за Бр. 1  100 3 дни 
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  10год.      

Х-3  Безсрочно ползване на ЕГМ Бр. 1  150 3 дни 

Х-4  Безсрочно ползване на ДГМ Бр. 1  300 3 дни 

  За урнов гроб по    50% 3 дни 

  т.Х1,Х2,Х3иХ4      

        

 - Издаване на скица за един Бр. 1 О 15 14 дни 

  парцел/имот до 1 дм
2

      

 - Издаване на скица за дм
2
 1 О 15 14 дни 

  парцели/имоти над 1 дм
2

      

 - Издаване на скица за Бр. 1 О 25 14 дни 

  недвижим имот с указан      

  начин на застрояване до 1      

  дм
2

      

 - Издаване на скица за дм
2
 1 О 25 14 дни 

  недвижим имот с указан      

  начин на застрояване над 1      

  дм
2

      

 - Издаване на скица за Бр. 1 О 25 14 дни 

  недвижим имот с нанесени      

  подземни комуникации до 1      

  дм
2

      

 - Издаване на скица за дм
2
 1 О 25 14 дни 

  недвижим имот с нанесени      

  подземни комуникации над 1      

  дм
2

      

 - Издаване на скица за Бр. 1 О 30 14 дни 

  недвижим имот с указан      

  начин на застрояване и с      

  нанесени  подземни      

  комуникации до 1 дм
2

      

 - Издаване на скица за дм
2

 1 О 30 14 дни 

  недвижим имот с указан      

  начин на застрояване и с      

  нанесени  подземни      

  комуникации над 1 дм
2

      

 - Презаверяване на скица с Бр. 1 О 6 14 дни 

  изтекъл срок / 6 м./      
        

 - Заверяване на препис от Стр. 1 О 5 14 дни 

  документи      
        

 - Заверяване на препис от дм
2

 1 О 0,50 14 дни 

  копия от проекти, планове и      

  документация      
        

 2119 Издаване на удостоверения Бр. 1 О 20 14 дни 
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  за факти и обстоятелства по      

  ТСУ      
        

1 - Издаване на разрешение за Бр. 1 О 30 14 дни 

  изменение на ПУП за имоти      

  в регулация      

2 - Издаване на разрешение за Бр. 1 О 70 30 дни 

  изработване на ПУП за      

  имоти извън регулация      

3 - Процедиране и одобряване Бр. 1 О 80 - 

  на изменение на ПУП за      

  имоти в регулация      

4 - Процедиране и одобряване Бр. 1 О 120 - 

  на изменение на ПУП за      

  имоти над един квартал      

5 - Процедиране и одобряване Бр. 1 О 120 - 

  на ПУП за имоти извън      

  регулация      

6 - Нанасяне на настъпили Бр. 1 О 30 - 

  промени в кадастъра за нови      

  сгради      

7 - Нанасяне на настъпили Бр. 1 О 50 - 

  промени в кадастъра за      

  имоти      

8 - Нанасяне на настъпили Бр. 1 О 50 - 

  промени в кадастъра за      

  техническа инфраструктура      

9 2085 Издаване на удостоверение Бр. 1 О 25 14 дни 

  по чл. 54а от ЗКИР      

10 - Процедиране преписки за Бр. 1 О 100 - 

  имоти по чл. 13 от ППЗСПЗЗ      

  / помощни планове /      

11 2002 Издаване на удостоверение и Бр. 1 О 35 30 дни 

  скица относно имоти      

  подлежащи на      

  възстановяване, находящи се      

  в границите на      

  урбанизираните територии      

12 2098 Проверка за установяване на Бр. 1 О 50 14 дни 

  съответствието на строежа с      

  издадените строителни      

  книжа и за това, че      

  подробният устройствен      

  план е приложен по      

  отношение но застрояването      

13 - Писмени справки по Бр. 1 О 30 14 дни 

  предвижданията на планове      

  и преписки      
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14  - Предоставяне на копие от Бр. 1 О 20 14 дни 

   кадастрален и регулационен      

   план в цифров вид       

15  - Предоставяне на копие от Бр. 1 О 25 14 дни 

   кадастрален и регулационен      

   план        

16  - Предоставяне на списък с Бр. 1 О 15 14 дни 

   координати на подробните      

   точки от кадастрален и      

   регулационен план       

        

1 1989 Издаване на разрешение за Бр. 2 О 40 7 дни 

   поставяне на преместваеми     (при 

   обекти       одобрен 

          и 

          проекти) 

1а 1989 Издаване на разрешение за Бр. 2 Б 60 5 дни- 
   поставяне на преместваеми     при 

   обекти       одобрен 

          и 

          проекти 

2 1990  Осъществяване на контрол Бр. 2 О 50 7 дни 

   по строителството при      

   откриване на строителна      

   площадка и определяне на      

   строителна линия и ниво на      

   строежа        

2а 1990  Осъществяване на контрол Бр. 2 Б 75 5 дни 

   по строителството при      

   откриване на строителна      

   площадка и определяне на      

   строителна линия и ниво на      

   строежа        

3 1991  Издаване на удостоверения, Бр. 2 О 60 14 дни 

   че обособените дялове или      

   части отговарят на одобрени      

   за това инвестиционни      

   проекти за извършване на      

   доброволна делба       

4 1995 Вписване в регистъра на Бр. 2 О 25 7 дни 

   технически паспорт на      

   строеж        

4а 1995 Вписване в регистъра на Бр. 2 Б 37,5 5 дни 

   технически паспорт на      

   строеж        

5 2023  Съгласуване на идейни Бр. 2 О 50 % от 30 дни 

   инвестиционни проекти    таксата за  

         одобрява  
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          не на  

          инвестиц  

          ионен  

          проект.  

  сгради  ново строителство и Бр. 2 О по 0,38  

  преустройство       лв. / м
2

  
          РЗП , но  

          не по-  

          малко от  

          70 лева  

  линейна  техническа Бр. 2 О 0,25 лева.  

  инфраструктура  /външни    / м., но не  

  ВиК, топлопроводи,    по-малко  

  газопроводи,  ел. захранване,    от 70  

  осветление, телефонизация,    лева;  

  кабелни  електронни      

  съобщителни   мрежи      

  /оптични, LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./         

  площни обекти  на Бр. 2 О 30 лв/дка  

  техническата        но не по-  

  инфраструктура, пътища и    малко от  

  рекултивация на терени     70 лева;  

  откритиобекти:пазари, Бр. 2 О 60 лева  

  складове,  спортни  и  детски    /дка.  

  площадки и други подобни       

  технически/ технологични Бр. 2 О 75  

  съоръжения          

6 2024 Одобряване на  проект- Бр. 2 О  30 дни 

  заснемане на извършен      

  разрешен    строеж, когато      

  одобрените инвестиционни      

  проекти са изгубени        

  сгради  ново строителство и Бр. 2 О по 0,75  

  преустройство       лв./м
2

  
          РЗП, но  

          не по-  

          малко от  

          70 лева  

  линейна  техническа Бр. 2 О 0,50 лв./м,  

  инфраструктура  /външни    но не по-  

  ВиК, топлопроводи,    малко от  

  газопроводи,  ел. захранване,    70 лева;  

  осветление, телефонизация,      

  кабелни  електронни      

  съобщителни   мрежи      

  /оптични, LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./         

  площни обекти  на Бр. 2 О 60 лв/дка  

       6      
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  техническата      но не по-  

  инфраструктура,  пътища и    малко от  

  рекултивация на терени     70 лева;   

  откритиобекти:пазари, Бр. 2 О 120    

  складове,  спортни  и  детски    лв/дка.   

  площадки и други подобни         

  технически/ технологични Бр. 2 О 150    

  съоръжения          

7 2025 Разрешаване изработването  Бр. 2 О събират  14 дни 

  на комплексен проект за     се    

  инвестиционна инициатива     поотделн  

        о  такси с  

        30  %  

        увеличен  

        ие спрямо  

        дължимит  

        е (съгл.  

        чл. 150,  

        ал. 4 от  

        ЗУТ).   

8 2026 Приемане и удостоверяване  Бр. 2 О 50 % от 30 дни 

  предаването на екзекутивна     предвиде  

  документация     ната такса  

        за    

        одобрява  

        не  на  

        инвестиц  

        ионни   

        проекти.  

9 2054 Разглеждане и одобряване на Бр. 2 О В   14 дни , 
  инвестиционни проекти, по     зависимос при 

  които се издава разрешение     т от   изготвен 

  за строеж      площта на а оценка 

        строежа по чл. 

           142, ал. 

           6, т. 2 от 

           ЗУТ 

           30 дни, 

           при 

           изготвен 

           а оценка 

           по чл. 

           142, ал. 

           6, т. 1 от 

           ЗУТ 

 2054 сгради  ново строителство и Бр. 2 О по 0,75   

  преустройство     лв. / м
2

   
        РЗП , но  

        не по-   

     7        



         малко от  

         70 лева  

 2054 линейна  техническа Бр. 2 О 0,50 лева.  

  инфраструктура /външни    / м., но не  

  ВиК, топлопроводи,    по-малко  

  газопроводи,  ел. захранване,    от 70  

  осветление, телефонизация,    лева;  

  кабелни  електронни      

  съобщителни  мрежи      

  /оптични , LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./         

 2054 площни обекти на Бр. 2 О 60 лв/дка  

  техническата       но не по-  

  инфраструктура, пътища и    малко от  

  рекултивация на терени     70 лева;  

 2054 откритиобекти:пазари, Бр. 2 О 120 лева  

  складове,  спортни  и  детски    /дка.  

  площадки и други подобни       

 2054 технически/ технологични Бр. 2 О 150  

  съоръжения         

9а 2054 Разглеждане и одобряване на Бр. 2 Б В 7 дни , 
  инвестиционни проекти, по    зависимос при 

  които се издава разрешение    т от изготвен 

  за строеж       площта на а оценка 

         строежа по чл. 

          142, ал. 

          6, т. 2 от 

          ЗУТ 

          14 дни, 

          при 

          изготвен 

          а оценка 

          по чл. 

          142, ал. 

          6, т. 1 от 

          ЗУТ 

  сгради ново строителство и Бр. 2 Б по 1,12  

         лв. / м
2

  
         РЗП , но  

         не по-  

         малко от  

         105 лева  

  линейна  техническа Бр. 2 Б 0,75 лева.  

  инфраструктура /външни    / м., но не  

  ВиК, топлопроводи,    по-малко  

  газопроводи,  ел. захранване,    от 105  

  осветление, телефонизация,    лева;  

  кабелни  електронни      

  съобщителни  мрежи      
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  /оптични , LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./        

  площни обекти на Бр. 2 Б 90  

  техническата       лева/дка  

  инфраструктура, пътища и    но не по-  

  рекултивация на терени     малко от  

         105 лева;  

  откритиобекти:пазари, Бр. 2 Б 180 лева  

  складове,  спортни  и  детски    /дка.  

  площадки и други подобни       

  технически/ технологични Бр. 2 Б 225  

  съоръжения         

10 2061 Допускане на изменения в  бр. 2 О  14 дни , 
  одобрения инвестиционен      при 

  проект        изготвен 

          а оценка 

          по чл. 

          142, ал. 

          6, т. 2 от 

          ЗУТ 

          30 дни, 

          при 

          изготвен 

          а оценка 

          по чл. 

          142, ал. 

          6, т. 1 от 

          ЗУТ 

  сгради  ново строителство и Бр. 2 О по 0,75  

  преустройство      лв. / м
2

  
         РЗП , но  

         не по-  

         малко от  

         70 лева  

  линейна  техническа Бр. 2 О 0,50 лв/м,  

  инфраструктура /външни    но не по-  

  ВиК, топлопроводи,    малко от  

  газопроводи,  ел. захранване,    70 лева;  

  осветление, телефонизация,      

  кабелни  електронни      

  съобщителни  мрежи      

  /оптични , LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./        

  площни обекти на Бр. 2 О 60 лв/дка  

  техническата       но не по-  

  инфраструктура, пътища и    малко от  

  рекултивация на терени     70 лева;  

  откритиобекти:пазари, Бр. 2 О 120 лева  

  складове,  спортни  и  детски    /дка.  
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  площадки и други подобни       

  технически/ технологични Бр. 2 О 150  

  съоръжения         

10а 2061 Допускане на изменения в  бр. 2 Б  7 дни , 
  одобрения инвестиционен      при 

  проект        изготвен 

          а оценка 

          по чл. 

          142, ал. 

          6, т. 2 от 

          ЗУТ 

          14 дни, 

          при 

          изготвен 

          а оценка 

          по чл. 

          142, ал. 
          6, т. 1 от 

          ЗУТ 

  сгради ново строителство и Бр. 2 Б по 1,12  

         лв. / м
2

  
         РЗП , но  

         не по-  

         малко от  

         105 лева  

  линейна  техническа Бр. 2 Б 0,75 лева.  

  инфраструктура /външни    / м., но не  

  ВиК, топлопроводи,    по-малко  

  газопроводи,  ел. захранване,    от 105  

  осветление, телефонизация,    лева;  

  кабелни  електронни      

  съобщителни  мрежи      

  /оптични , LAN и коаксиални      

  кабели/ и др./         

  площни обекти на Бр. 2 Б 90 лв/дка  

  техническата       но не по-  

  инфраструктура, пътища и    малко от  

  рекултивация на терени – 60    105 лева;  

  лева/дка.         

  откритиобекти:пазари, Бр. 2 Б 180 лева  

  складове,  спортни  и  детски    /дка.  

  площадки и други подобни       

  технически/ технологични Бр. 2 Б 225  

  съоръжения         

11 2062 Регистриране и въвеждане на Бр. 2 О  7 дни 

  строежи в експлоатация,       

  издаване на удостоверение за      

  въвеждане в експлоатация за      

  видовете строежи от ІV и V      
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  категория      

11а 2062 ІV категория Бр. 2 О 200 7 дни 

11б 2062 V категория Бр. 2 О 135 7 дни 

12 2063 Издаване на констативни Бр. 2 О 50 30 дни 

  протоколи и удостоверения      

  за степен на завършеност на      

  строежи      

12а 2063 Издаване на констативни Бр. 2 Б 75 14 дни 

  протоколи и удостоверения      

  за степен на завършеност на      

  строежи      

13 2064 Издаване заповед за Бр. 2 О 45 30 дни 

  осигуряване достъп в      

  недвижими имоти      

14 2084 Издаване на удостоверение бр. 2 О 155 30 дни 

  за търпимост на строеж      

14а 2084 Издаване на удостоверение бр. 2 Б 232,5 14 дни 

  за търпимост на строеж      

15 2096 Освидетелстване на сгради и Бр. 2 О 155 30 дни 

  издаване на заповед за     за 

  премахване /поправяне или     издаване 

  заздравяване/ на строежи,     на 

  негодни за използване или     заповед 

  застрашени от самосрутване     за 

       назначав 

       ане на 

       комисия 

16 2100 Издаване на разрешение за Бр. 2 О 35 7 дни 

  поставяне на рекламни,     (при 

  информационни и     одобрен 

  монументално-декоративни     и 

  елементи     проекти) 

16а 2100 Издаване на разрешение за Бр. 2 Б 52,5 5 дни 

  поставяне на рекламни,     (при 

  информационни и     одобрен 

  монументално-декоративни     и 

  елементи     проекти) 

17 2112 Издаване на разрешение за Бр. 2 О 50 7 дни 

  строеж     (при 

       одобрен 

       и 

       проекти) 

17а 2112 Издаване на разрешение за Бр. 2 Б 75 5 дни 

  строеж     (при 

       одобрен 

       и 

       проекти) 

18 2130 Издаване на разрешение за Бр. 2 О 75 7 дни 

  строеж без одобряване на      
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  инвестиционни проекти         

18а 2130 Издаване на разрешение за Бр. 2  Б 112,5  5 дни 

  строеж без одобряване на         

  инвестиционни проекти         

19 2667 Одобряване на План за Бр. 2  О 80  14 дни 

  управление на строителните         

  отпадъци и/или План за         

  безопасност и здраве         

19а 2667 Одобряване на План за Бр. 2  Б 120  7 дни 

  управление на строителните         

  отпадъци и/или План за         

  безопасност и здраве         

19б 2667 Одобряване на План за Бр. 2  Е 160  3 дни 

  управление на строителните         

  отпадъци и/или План за         

  безопасност и здраве         

20 2083 Издаване скица-виза за Бр. 2  О 60  14 дни 

  проучване и проектиране         

21  Заповед за смяна на титуляр Бр. 2  О 45  14 дни 

  в разрешение за строеж или         

  удостоверение за въвеждане         

  в експлоатация         

22  Удостоверение, че строежът Бр. 2  О 35  30 дни 

  не подлежи на въвеждане в         

  експлоатация по реда на § 6         

  от ПЗР на Наредба № 2 от         

  31.07.2003 г. на МРРБ         

23  Становище на главния Бр. 2  О 75  30 дни 

  архитект         

23а  Становище на главния Бр. 2  Б 112,5  14 дни 

  архитект         

24  Подписване на актове по Бр. 2  О 50  В 

  време на строителството по        зависим 

  реда на чл. 170, ал. 2 от ЗУТ        ост от 

          вида на 

          акта 

           

1 2042 Заявление за издаване на Бр. 1  О  50  30 дни 

  разрешение за разкопаване         

  на улични и тротоарни         

  настилки и вътрешно и         

  квартални пространства /за         

  строежи с влязло в сила         

  разрешение за строеж/         

  Забележка: размерът на         

  депозита съгласно наредбата         

  за реда и условията за         
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издаване на разрешение за 

извършване разкопаване на 

тротоари, улични насстилки  
и зелени площи и 
аварийно възстановяване 
на територията на община 
Перник е:  

    асфалт    60 лв./м2 30 дни 

    тротоар    40 лв./м2 30 дни 

    неблагоустроени    10 лв./м2 30 дни 

    /зелени/ площи      

         

 12031  Заявление за издаване на Бр. 4 О 30 30 дни 

   разрешение за отсичане на      

   дълготрайни декоративни      

   дървета и дървета с      

   историческо значение       
* Когато на физически или 

юридически лица се издават 

разрешения за премахване 

или преместване на 

общинска декоративна 

растителност, на засегнатата 

растителност се прави 

оценка по действащата 

тарифа на Община Перник, 

съгласно Приложение 2 към 

Наредбата за изграждане и 

опазване на зелената система 

на територията на община 

Перник. В разрешението се 

вписват размерът на 

обезщетението и 

задълженията към общината, 

произтичащи от дейността 

по отсичането  
* За издаване на разрешение    50 30 дни 

за  премахване  на  дървета  в      

режим  на  закрила  по  чл.      

34(1)  от  Закона  за  опазване      

на селскостопанското      

имущество се изготвя      

санитарна експертиза       

22093  Заявление на издаване на Бр. 3 0 25 30 дни 

предписание за насочване на      

битовите и строителните      

отпадъци         

* Депониране на разделени    5 30 дни 

строителни отпадъци на депо      
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       лв./тон  
 

         
 

   * Депониране на смесени    7,50 30 дни 
 

   строителни отпадъци на депо    
лв./тон 

 
 

        
 

   * Депониране на земни маси    1,50 30 дни 
 

   на депо    лв./тон  
 

   * Депониране на    50 лв./тон 30 дни 
 

   едрогабаритни отпадъци на      
 

   депо      
 

         
 

 1 2016 Удостоверение за Бр. 1 О 3 7 дни 
 

   наследници      
 

  2016 Удостоверение за Бр. 1 Б 5 3 дни 
 

   наследници      
 

  2016 Удостоверение за Бр. 1 Е 10 24 часа 
 

   наследници      
 

 2 2109 Удостоверение за семейно Бр. 1 О 3 7 дни 
 

   положение      
 

  2109 Удостоверение за семейно Бр. 1 Б 5 3 дни 
 

   положение      
 

  2109 Удостоверение за семейно Бр. 1 Е 10 24 часа 
 

   положение      
 

 3 2075 Удостоверение за семейно Бр. 1 O 3 7 дни 
 

   положение-съпруг,съпруга и      
 

   деца.      
 

  2075 Удостоверение за семейно Бр. 1 Б 5 3 дни 
 

   положение-съпруг,съпруга и      
 

   деца.      
 

  2075 Удостоверение за семейно Бр. 1 Е 10 24 часа 
 

   положение-съпруг,съпруга и      
 

   деца.      
 

 4 2036 Удостоверение за съпруг, Бр. 1 O 3 7дни 
 

   съпруга и родствени връзки.      
 

  2036 Удостоверение за съпруг, Бр. 1 Б 5 3 дни 
 

   съпруга и родствени връзки.      
 

  2036 Удостоверение за съпруг, Бр. 1 Е 10 24часа 
 

   съпруга и родствени връзки.      
 

 5 2057 Удостоверение за родените Бр. 1 O 3 7 дни 
 

   от майката деца.      
 

  2057 Удостоверение за родените Бр. 1 Б 5 3 дни 
 

   от майката деца.      
 

  2057 Удостоверение за родените Бр. 1 Е 10 24 часа 
 

   от майката деца.      
 

 6 2108 Удостоверение за правно Бр. 1 O 3 7 дни 
 

   ограничение      
 

  2108 Удостоверение за правно Бр. 1 Б 5 3дни 
 

   ограничение      
 

  2108 Удостоверение за правно Бр. 1 Е 10 24 часа 
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  ограничение      

7 2092 Удостоверение за Бр. 1 O 3 7 дни 

  идентичност на лице с      

  различни имена.      

 2092 Удостоверение за Бр. 1 Б 5 3 дни 

  идентичност на лице с      

  различни имена.      

 2092 Удостоверение за Бр. 1 Е 10 24 часа 

  идентичност на лице с      

  различни имена.      

8 2077 Удостоверение за вписване в Бр. 1 O 3. 7дни 

  регистъра на населението      

 2077 Удостоверение за вписване в Бр. 1 Б 5 3дни 

  регистъра на населението.      

 2077 Удостоверение за вписване в Бр. 1 Е 10 24часа 

  регистъра на населението .      

9 2017 Удостоверение за сключване Бр. 1 O 3 7дни 

  на брак от български      

  гражданин в чужбина.      

 2017 Удостоверение за сключване Бр. 1 Б 5 3дни 

  на брак от български      

  гражданин в чужбина      

 2017 Удостоверение за сключване Бр. 1 Е 10 24часа 

  на брак от български      

  гражданин в чужбина      

10 2073 Удостоверение за снабдяване Бр. 1 O 3 7дни 

  на чужд гражданин с      

  документ за сключване на      

  граждански брак в РБ      

 2073 Удостоверение за снабдяване Бр. 1 Б 5 3дни 

  на чужд гражданин с      

  документ за сключване на      

  граждански брак в РБ      

 2073 Удостоверение за снабдяване Бр. 1 Е 10 24часа 

  на чужд гражданин с      

  документ за сключване на      

  граждански брак в РБ      

11 2128 Удостоверение за постоянен Бр. 1 O 3 7дни 

  адрес при вече регистриран      

  постоянен адрес      

 2128 Удостоверение за постоянен Бр. 1 Б 5 3дни 

  адрес при вече регистриран      

  постоянен адрес      

 2128 Удостоверение за постоянен Бр. 1 Е 10 24часа 

  адрес при вече регистриран      

  постоянен адрес      

11а 2129 Издаване на удостоверение Бр. 1 O 3 7дни 

  за постоянен адрес за първи      

  път      
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 2129 Издаване на удостоверение Бр. 1 Б 5 3дни 

  за постоянен адрес за първи      

  път      

 2129 Издаване на удостоверение Бр. 1 Е 10 24часа 

  за постоянен адрес за първи      

  път      

12 1997 Удостоверение за настоящ Бр. 1 O 3 7дни 

  адрес при вече регистриран      

  настоящ адрес.      

 1997 Удостоверение за настоящ Бр. 1 Б 5 3дни 

  адрес при вече регистриран      

  настоящ адрес.      

 1997 Удостоверение за настоящ Бр. 1 Е 10 24часа 

  адрес при вече регистриран      

  настоящ адрес.      

12а 2074 Издаване на удостоверение Бр. 1 O 3 7дни 

  за настоящ адрес за първи      

  път      

 2074 Издаване на удостоверение Бр. 1 Б 5 3дни 

  за настоящ адрес за първи      

  път      

 2074 Издаване на удостоверение Бр. 1 Е 10 24часа 

  за настоящ адрес за първи      

  път      

13 2056 Удостоверение за промени Бр. 1 O 3 7дни 

  на постоянен адрес след      

  2000г.      

 2056 Удостоверение за промени Бр. 1 Б 5 3дни 

  на постоянен адрес след      

  2000г.      

 2056 Удостоверение за промени Бр. 1 Е 10 24часа 

  на постоянен адрес след      

  2000г      

14 2104 Удостоверение за промени Бр. 1 O 3 7дни 

  на настоящ адрес след 2000г.      

 2104 Удостоверение за промени Бр. 1 Б 5 3дни 

  на настоящ адрес след 2000г.      

 2104 Удостоверение за промени Бр. 1 Е 10 24часа 

  на настоящ адрес след 2000г.      

15 2107 Удостоверение за настоящ Бр 1 O 3 7дни 

  адрес след подаване на      

  адресна карта за заявяване      

  или за промяна на настоящ      

  адрес.      

 2079 Удостоверение за постоянен      

  адрес след подаване на      

  заявлениеза заявяване или за      

  промяна на постоянен адрес.      
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 2107 Удостоверение за настоящ Бр. 1 Б 5 3дни 

  адрес след подаване на      

  адресна карта за заявяване      

  или за промяна на настоящ      

  адрес.      

  Удостоверение за постоянен      

 2079 адрес след подаване на      

  заявлениеза заявяване или за      

  промяна на постоянен адрес.      

 2107 Удостоверение за настоящ Бр. 1 Е 10 24часа 

  адрес след подаване на      

  адресна карта за заявяване      

  или за промяна на настоящ      

  адрес.      

 2079 Удостоверение за постоянен      

  адрес след подаване на      

  заявлениеза заявяване или за      

  промяна на постоянен адрес.      

16 2053 Заявление за припознаване Бр. 1  5лв. 3 месеца 

17 АР- За издаване на дубликати, Бр. 1 O 3 7дни 

 2076 Препис-извлечение от акт за      

 АБ- раждане или граждански      

 2037 брак,както и за повторно      

 АС- издаване на препис      

 2034 извлечение от акт за смърт и      

  издаване на многоезично      

 Мног извлечение от акт за      

 оезич граждансщко състояние.      

 но       

 извле       

 чение       

 -2000       

        

 АР- За издаване на дубликати, Бр. 1 Б 5 3дни 

 2076 Препис-извлечение от акт за      

 АБ- раждане или граждански      

 2037 брак,както и за повторно      

 АС- издаване на препис      

 2034 извлечение от акт за смърт и      

  издаване на многоезично      

 Мног извлечение от акт за      

 оезич граждансщко състояние.      

 но       

 извле       

 чение       

 -2000       

 АР- За издаване на дубликати, Бр. 1 Е 10 24часа 
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 2076 Препис-извлечение от акт за      

 АБ- раждане или граждански      

 2037 брак,както и за повторно      

 АС- издаване на препис      

 2034 извлечение от акт за смърт и      

  издаване на многоезично      

 Мног извлечение от акт за      

 оезич гражданско състояние.      

 но       

 извле       

 чение       

 -2000       

18 2038 Удостоверение ,че не е Бр. 1 O 3 7дни 

  съставен акт за раждане или      

  акт за смърт      

 2038 Удостоверение ,че не е Бр. 1 Б 5 3дни 

  съставен акт за раждане или      

  акт за смърт      

 2038 Удостоверение ,че не е Бр. 1 Е 10 24часа 

  съставен акт за раждане или      

  акт за смърт      

19 2110 Заверка за легализация на Бр. 1 Е 5 24часа 

  документи и удостоверения      

  по гражданско състояние за      

  чужбина      

20 2080 Пресъставяне на акт за Бр. 1 O 50 1месец 

  раждане от чужбина.      

  Пресъставяне на акт за      

  граждански брак от чужбина.      

  Пресъставяне на акт за смърт      

  от чужбина.      

 2080 Пресъставяне на акт за Бр. 1 Б 75 14 

  раждане от чужбина.     работни 

  Пресъставяне на акт за     дни 

  граждански брак от чужбина.      

  Пресъставяне на акт за смърт      

  от чужбина.      

 2080 Пресъставяне на акт за Бр. 1 Е 100 5 

  раждане от чужбина.     работни 

  Пресъставяне на акт за     дни 

  граждански брак от чужбина.      

  Пресъставяне на акт за смърт      

  от чужбина      

21  Признаване на чуждестранни Бр. 1 O 50 1 месец 

  съдебни      

  решения/прекратяване на      

  гр.брак,промяна на име,за      

  промяна в гражданското      

  състояние на лицата.      
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  Признаване на чуждестранни Бр. 1 Б 75 14 

  съдебни     работни 

  решения/прекратяване на     дни 

  гр.брак,промяна на име,за      

  промяна в гражданското      

  състояние на лицата.      

  Признаване на чуждестранни Бр. 1 Е 100 5работн 

  съдебни     и дни 

  решения/прекратяване на      

  гр.брак,промяна на име,за      

  промяна в гражданското      

  състояние на лицата.      

22  Издаване на други Бр. 1 O 3 7дни 

  удостоверения по искане на      

  гражданите-когато исканите      

  данни не могат да бъдат      

  удостоверени по утвърден      

  образец      

  Издаване на други Бр. 1 Б 6 3дни 

  удостоверения по искане на      

  гражданите-когато исканите      

  данни не могат да бъдат      

  удостоверени по утвърден      

  образец.      

  Издаване на други Бр. 1 Е 9 24часа 

  удостоверения по искане на      

  гражданите-когато исканите      

  данни не могат да бъдат      

  удостоверени по утвърден      

  образец.      

23  Окомплектоване на преписка Бр. 1   10 лв.- 

  до Министерство на     срок до 

  правосъдието за     получав 

  установяване наличие на     ане 

  българско гражданство.     на 

       отговор 

       от МП. 

24  Вписване в регистъра на Бр. 1 O 30 7дни 

  населението на постоянно   Само   

  пребиваващи в РБ чужденци   обикнове   

  и получили статут на   на   

  бежанец или хуманитарен      

  статут или на които е      

  предоставено убежище в РБ.      

25  Вписване в регистрите на Бр. 1 O 30 7дни 

  населението на граждани,   Само   

  придобили българско   обикнове   

  гражданство с указ на   на   

  Вицепрезидента на РБ.      
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26 Вписване на избор на режим Бр. 1 Е 10 24часа 

 на имуществени отношения      

 при сключен граждански      

 брак.      

27 Заверено ксерокопие на Бр. 1 Е 1лв. 24часа 

 документи от регистрите по      

 гражданско състояние и      

 издаване на заверен препис      

 или копие от ЛРК или      

 страница от семейния      

 регистър на населението.      

       

1 2398  Издаване на удостоверение Бр. 1 О 10 лв. Два 

 за картотекиране на     месеца 

 граждани, съгласно чл. 115      

 от Закона за местните данъци       
и такси и за производства за 

настаняване под наем 

съгласно чл. 33 от Наредба 

за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

Община Перник 
 

 

1 2118 Вписване на сдруженията на Бр. 1 О безплатно 14 дни 

  собствениците в общинския      

  регистър      

2 2029 Регистрация на собственици Бр. 1 О безплатно 14 дни 

  на пчели и пчелни семейства      

  (извършва се от кметствата)      

3 2122 Издаване на удостоверение  Бр. 1 О 28,00 14 дни 
Изм 

Реш.№196/
02.07.2020г  за собственост на       

  земя от емлячен регистър      

4 2008 Вписване на промени в Бр. 1 О 150,00лв. 1 месец 
. Изм 

Реш.№196/

02.07.2020г  обстоятелствата за      

  категоризирани заведения за      

  хранене и развлечения и      

  издаване на удостоверение      

5 2047 Категоризация на средства за Бр. 1 О  2 месеца 

  подслон и места за      

  настаняване      

  за клас А      

  а/хотели, мотели,    500 лв.  

  апартаментни туристически      

  комплекси, вилни селища,      

  туристически селища и вили      

  до 30стаи;      
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  б/от 31 до 150стаи    1200 лв.  

  в/ от 151 до 300стаи    1900лв  

  г/ от 301 до 500стаи    2800лв  

  д/ над 500    5000лв  

  За категоризаризиране на      

  места за настаняване клас Б      

  а/ до 20 стаи    200лв  

  б/ от 21 до 40 стаи-    400лв  

  в/ от 41 до 600стаи    940лв  

  г/от61 до 100стаи    2000лв  

  д/над 100стаи    4000лв  

  за категоризиране на места за      

  настаняване клас Б- стаи за      

  гости, апартаменти за гости,      

  къщи за гости, бунгала и      

  къмпинги      

  а/ за 1легло    10лв.  

  б/за паркомясто за    10лв. на  

  автомобил/каравана/ кемпер    брой  

  в къмпинг      

  в/ за място на палатка в    10лв. на  

  къмпинг-    брой  

6 2048 Вписване на промени в Бр. 1 о 150лв. 2 месеца 

  обстоятелствата за      

  категоризирани средства за      

  подслон или места за      

  настаняване и издаване на      

  удостоверение      

7 2050 Прекратяване на категория Бр. 1 о безплатно 1 месеца 

  на туристически обект      

8 2088 Категоризация на заведения бр 1 О  3 месеца 
Изм 

Реш.№196

/02.07.20г  за хранене и развлечение      

  Дължима такса:      

  до 20 места за сядане    150,00лв.  

  от 21 до 50 места за сядане    250,00лв.  

  от 51 до 150 места за сядане    800,00лв.  

  от 151 до 300 места за сядане    1 500,00лв.  

  над 300 места за сядане    2 000,00лв.  

9 2089 Потвърждаване или промяна Бр. 1 О  3 месеца 

  категорията на туристически      

  обект      
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г.  Дължима такса:      

  до 20 места за сядане;    130,00лв  

  от 21 до 50 места за сядане    220,00лв  

  от 51 до 150 места за сядане    720,00лв  
        

  от 151 до 300 места за сядане    1400,00лв  
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  над 300 места за сядане    1800,00лв.  

10 2123 Издаване на удостоверение Бр. 1 О 100лв. 14 дни 

  за категория на туристически      

  обект - дубликат      

11 2069 Издаване на разрешение за Бр. 1 О 46,00лв. 14 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  таксиметров превоз на      

  пътници и холограмни      

  стикери за автомобилите      

12 2715 Издаване на дубликат на Бр. 1 О 18,00лв. 14 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  разрешение за таксиметров      

  превоз на пътници      

13 1988 Издаване на удостоверение Бр. 1 О 28,00 30 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  за отписване на имот от      

  актовите книги за имотите -      

  общинска собственост,  или      

  за възстановен общински      

  имот      

14 2059 Издаване на заповед за Бр. 1 О 33,00 30 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  изземване на имот      

15 2078 Издаване на удостоверение Бр. 1 О 15,00 30 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  за наличие или липса на      

  съставен акт за общинска      

  собственост      

16 2095 Справки по актовите книги и Бр. 1 О 21,00лв. 30 дни 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  издаване на заверени копия      

  от документи относно      

  общинска собственост      

17 
Изм.с 

Реш.196//

02.07.20г  Издаване на разрешение за Бр. 1 О 33,00лв. 14 дни 

  удължено работно време      

       18 

 /нова, 

приета с 

Решение 

№1204/30

.05.2019г./     2878 

Заверяване на молба-

декларация за снабдяване с 

нотариален акт, чрез 

извършване на 

обстоятелствена проверка Бр. 1   О  50 

 14 

работни 

дни 

       19  

/нова, 

приета с 

Решение 

№1204/30

.05.2019г/ 2068 

Издаване на превозен билет за 

транспорт на дървесина, 

добита извън горския фонд Бр. 1    О   10    7 дни 

      20  

/нова, 

приета с 

Решение 

№1204/30

.05.2019г   2006 

Измерване, кубиране, 

маркиране и сортментиране на 

дървесина, добита извън 

горския фонд Бр.  1   О   5   7 дни 
 
 



 
        
18а. 
/нова, 

приета с 

Решение 

№373/18. 

12.2020г 

 Издаване на удостоверение 
за регистрация за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници 

Бр. 1 О 100,00 лв. 30 дни 

19а. 
/нова, 

приета с 

Решение 

№373/18. 

12.2020г 

 Включване в списъка на 
превозните средства в 
удостоверението за 
регистрация за извършване 
на таксиметров превоз на 
пътници за всяко конкретно 
превозно средство 

Бр.  1 О 10,00 лв. 30 дни 

20а. 
/нова, 

приета с 

Решение 

№373/18. 

12.2020г 

 Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
удостоверението за 
регистрация за извършване 
на таксиметров превоз на 
пътници 

Бр. 1 О 100,00 лв. 30 дни 

21 
/нова, 

приета с 

Решение 

№373/18. 

12.2020г 

 Издаване на дубликат на 
удостоверението за 
регистрация за извършване 
на таксиметров превоз на 
пътници 

Бр. 1 О 10.00 лв. 30 дни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


