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иЗМЕрванЕ, кУБиранЕ и МаркиранЕ на ДЪрвЕсина, ДоБиТа
иЗвЪн ГорскиЯ ФонД и иЗДаванЕ на поЗвоЛиТЕЛно За Транс-

порТиранЕ на ДЪрвЕсина

правно основание
чл. 80, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ)
чл. 131б, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ)
Наредба № 16 за управление, стопанисване и ползване на земи и гори от

общински поземлен фонд и на гори и земи от общински горски фонд
чл. 46, ал. 2 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система

на територията на община Козлодуй (Наредба № 14)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за измерване, ку-

биране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд.
Съгласно чл. 131б ППЗГ, дървесината, добита извън горския фонд при усло-

вията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, преди
транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято тери-
тория е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден от пред-
седателя на Изпълнителната агенция по горите. Маркирането се извършва от
длъжностно лице, определено от кмета на общината.

Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона
за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира придружена с
превозен билет или с писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице,
определено от кмета на общината. За всяко транспортно средство се издава
отделен превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити
на превозния билет.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Маркирането и издаването на превозен билет се извършва от длъжностно

лице, определено от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е заинтересованото лице - ползвател на дървесина, добита извън

горския фонд.
III. Необходими документи
1. заявление;
2. копие от разрешение за отсичане;
3. документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните и се разглежда се разглеждат от компетентно длъжностно лице от отдел
"Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие"
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към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти".
Длъжностно лице, определено от кмета на общината, извършва маркировката
на дървесината и издава превозен билет. Услугата се предоставя на съответния
терен.

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата е до 3 дни.
V. Такси
Съгласно т. 9 от раздел I на Приложение № 1 към Наредба № 11 на общин-

ски съвет – гр. Козлодуй, за маркиране на дърва и издаване на позволително
за транспортиране на дървесина 1 лев на пространствен куб. м.

образци и формуляри
Примерно заявление за маркиране на дървесина и издаване на превозен

билет
Образец на разрешително за извозване на дървесина
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Информация за административната услуга

измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 

и издаване на позволително за транспортиране на дървесина

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от разрешение за отсичане;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите и се раз-

глежда се разглеждат от компетентно длъжностно лице от отдел "Териториално устройство,

строителство, екология и икономическо развитие" към дирекция "Устройство на територията, ико-

номически дейности и проекти". Длъжностно лице, определено от кмета на общината, извършва

маркировката на дървесината и издава превозен билет. Услугата се предоставя на съответния

терен.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 3 дни

7. Такси: 1 лев на пространствен куб. м.
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иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За оТсичанЕ 
и иЗкорЕнЯванЕ До 5 ДЪрвЕТа и До 1 Дка ЛоЗи 

в сЕЛскосТопанскиТЕ ЗЕМи

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)
чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на селскостопан-

ското имущество (ППЗОСИ)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се раз-

решава отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ.
Принципът е, че отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета

и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай
водните течения и пътищата е забранено (чл. 32, ал. 1 ЗОСИ). В някои случаи
по силата на законова разпоредба тези действия се допускат. Един от тези слу-
чаи е предвиден в текста на чл. 32, ал. 2 ЗОСИ. За да бъде издадено разреше-
ние за отсичане и изкореняване на овощни и горски дървета и на лози, трябва
да са налице уважителни причини. Другото изискване се отнася до броя и
обема на дърветата и лозята, които ще се отсичат – дърветата трябва да са до
5 броя, а лозята – до 1 декар (чл. 32, ал. 2 ЗОСИ).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да издаде разрешение за отсичане и изкореняване на овощни

и горски дървета и на лози в предвидените в чл. 32, ал. 2 ЗОСИ случаи е кметът
на общината.

II. Заявител
Заявител е собственикът на имота.
III. Необходими документи
1. Заявление издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на

дървета по ЗОСИ;
2. Необходими документи, които се прилагат към заявлението:
а) решение за възстановено право на собственост на Поземлената комисия;
б) скица/и на имота/ите, издадена в 6-месечен срок преди датата на пода-

ване на искането;
в) договор за доброволна делба (само в случай на делба);
г) удостоверение за наследници, издадено в 6-месечен срок преди датата

на подаване на искането (когато искането е от наследник на имота);
д) документ за трасиране на имота/ите.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Писменото заявление заедно с приложените документи се подава в Центъра

за информация и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в ди-
рекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел
"Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие".
След проверката на документите се изготвя заповед за назначаване на комисия
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за проверка. Заповедта се подписва от кмета. Следва извършване на проверка
на място и изготвяне на протокол. Въз основа на протокола се изготвя разре-
шението или писмо за отказ. В разрешението се вписват обемът и видът на
дървесината (чл. 17 ППЗОСИ). Последният етап от вътрешния ход е връчва-
нето на разрешението или отказа на заявителя.

Предвиденият срок за услугата е 30 дни.
Съгласно чл. 32, ал. 4 ЗОСИ, отказът да се даде разрешение може да се об-

жалва по реда на АПК пред кмета на общината в 7-дневен срок от съобщението.
V. Такси
За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до

1 дка лози в селскостопанските земи не е предвидена такса в Наредба № 11
на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за мест-
ните данъци и такси.

образци и формуляри
Примерно заявление за издаване на разрешение за отсичане или изкоре-

няване на дървета по ЗОСИ
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в

селскостопанските земи

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- решение за възстановено право на собственост на Поземлената комисия;

- скица/и на имота/ите, издадена в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането;

- договор за доброволна делба (само в случай на делба);

- удостоверение за наследници, издадено в 6-месечен срок преди датата на подаване на ис-

кането (когато искането е от наследник на имота);

- документ за трасиране на имота/ите.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Писменото заявление заедно с приложените документи се подава в Центъра за информация

и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на терито-

рията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, еколо-

гия и икономическо развитие". След проверката на документите се изготвя заповед за

назначаване на комисия за проверка. Заповедта се подписва от кмета. Следва извършване на

проверка на място и изготвяне на протокол. Въз основа на протокола сеизготвя разрешението

или писмо за отказ. В разрешението се вписват обемът и видът на дървесината. Последният

етап от вътрешния ход е връчването на разрешението или отказа на заявителя.

Съгласно чл. 32, ал. 4 ЗОСИ, отказът да се даде разрешение може да се обжалва по реда на

АПК пред кмета на общината в 7-дневен срок от съобщението.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 работни дни

7. Такси

За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селс-

костопанските земи не е предвидена такса в Наредба № 11 на общински съвет за определянето

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по

чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
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иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За касТрЕнЕ
и прЕМаХванЕ на расТиТЕЛносТ

правно основание
чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 19 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната

растителност
чл. 43-48 от Наредба № 14 на общински съвет за изграждане и опазване на

зелената система на територията на община Козлодуй (Наредба № 14)
т. 6 от раздел VI на Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се раз-

решава кастрене или премахване на растителност на територията на общи-
ната.

Съгласно чл. 63, ал. 1 и 2 ЗУТ, кметът на общината организира съставянето
и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрай-
ните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. Достъпът
до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по
реда на Закона за достъп до обществена информация. Дълготрайни декора-
тивни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изко-
реняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината,
издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.

На територията на община Козлодуй се забранява отсичане или изкореня-
ване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. По из-
ключение растителността се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена
растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, за-
страшаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сгра-
дите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените
площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти; при строи-
телство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструк-
тура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на
инвестиционния проект;

3. при премахване на последици от природни бедствия, производствени ава-
рии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръже-
ния.

Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността
им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище
(чл. 43 от Наредба № 14).



процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Разрешение за премахване или кастрене на дървесна и храстова растител-

ност се издава от кмета на общината въз основа на експертно становище.
II. Заявител
Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически

или юридически лица, председателя на общинския съвет.
III. Необходими документи
1. заявление;
2. копие на документ за собственост;
3. одобрен инвестиционен проект;
4. документ за платена такса;
5. други документи при необходимост.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за информация

и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устрой-
ство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално
устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Изготвя се екс-
пертна оценка за засегнатата растителност и кметът издава разрешение или
отказ, когато това е от неговата компетентност. В останалите случаи изпраща
преписката на органите на Министерството на околната среда и водите и/или
на Националния институт за паметниците на културата, придружена с екс-
пертно становище.

В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към
общината, произтичащи от дейността по отсичането. Срокът на валидност на
разрешенията е две години.

Срокът за извършване на услугата е 14 дни от подаване на заявлението.
V. Такси
За издаване на разрешително за рязане на дървета или клони по Наредба

№ 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност се
събира такса в размер на 12 лева на брой (за дървета общинска и държавна
собственост не се събира такса).

образци и формуляри
Примерно заявление за издаване на разрешение за премахване или пре-

местване на растителност
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие на документ за собственост;

- одобрен инвестиционен проект;

- решение на общинския съвет;

- документ за платена такса;

- други документи при необходимост.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за информация и обслужване

на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията, икономиче-

ски дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономиче-

ско развитие". Изготвя се експертна оценка за засегнатата растителност и кметът издава

разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност. В останалите случаи изпраща

преписката на органите на Министерството на околната среда и водите и/или на Националния

институт за паметниците на културата, придружена с експертно становище. 

В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, про-

изтичащи от дейността по отсичането. Срокът на валидност на разрешенията е две години.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 работни дни

7. Такси

За издаване на разрешително за рязане на дървета или клони по Наредба № 1 за

опазване на озеленените площи и декоративната растителност се събира такса в размер на

12 лева на брой (за дървета общинска и държавна собственост не се събира такса).
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иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ и направЛЕниЕ За
иЗвоЗванЕ на сТроиТЕЛни оТпаДЪЦи и ЗЕМни Маси

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 3, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
чл. 6, ал. 2, чл. 9, чл. 104 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (Наредба

№ 3 от 1 април 2004 г.)
Раздел III от Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците

и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй (Наредба № 5)

Характеристика
Целта на услугата е да укаже реда и условията за издаване на разрешение

и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси.
Съгласно чл. 19 ЗУО, общинският съвет приема наредба, с която определя

условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани
от физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия, раз-
работени съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги
по реда на ЗМДТ. За община Козлодуй това е Наредба № 5.

Според чл. 8, ал. 1 от Наредба № 5, когато дейностите по третиране и транс-
портиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които се из-
дава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от
които общото количество на строителните отпадъци и земните маси надвишава
1 куб. м (вкл. линейни обекти), отговорните лица подават заявление по образец
и заплащат съответните такси за ползване на депо, въз основа на което общи-
ната издава разрешение за третиране и транспортиране (вкл. депониране) на
строителни отпадъци и земни маси.

По смисъла на § 1, т. 1 ДР ЗУО "отпадък" е вещество, предмет или част от
предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се осво-
боди, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от изброените кате-
гории.

"Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или рекон-
струкция на сгради и съоръжения (§ 1, т. 5 ДР ЗУО).

"Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо
третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-
дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една
година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не пред-
ставлява опасност за човешкото здраве и околната среда (§ 1, т. 11 ДР ЗУО).

В Списъка на отпадъците, съдържащ се в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
от Наредба № 3 от 1 април 2004 г., земните маси са включени като вид отпадък
от строителство и събаряне.

В Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строи-
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телна линия и ниво на строежа, изготвян по образец, посочен в Приложение №
2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството, задължително се посочват разреше-
нията и документите за извозване на земни маси. Издаването на разрешение
за извозване на строителни отпадъци и земни маси представлява администра-
тивна услуга, по смисъла на § 1, т. 2, б. "в" от Допълнителните разпоредби на
Закона за администрацията, която се извършва от общината. Ето защо относно
извършването на тази административна услуга, съответно отказа за извършва-
нето й, се прилагат разпоредбите на АПК за издаване и обжалване на индиви-
дуални административни актове.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Заявлението се подава до кмета на общината.
II. Заявител
Заявител може да бъде собственикът, инвеститорът или изпълнителят на

дейността в обекта, от която са формирани отпадъците (чл. 7 от Наредба №
5).

III. Необходими документи
1. заявление;
2. копие на разрешение за строеж;
3. проект за временна организация на движението около строежа (за главни

улици).
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с останалите приложени към него документи се подават

в Центъра за информация и обслужване на гражданите. Документите се раз-
глеждат в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и про-
екти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо
развитие", където се изготвя разрешението. Последното се предава на заяви-
теля в Центъра за информация и обслужване на гражданите.

V. Такси
По силата на чл. 10 от Наредба № 5, за депонирането (обработката) на

строителни отпадъци и земни маси лицата следва да заплащат такса, опреде-
лена от общинския съвет в лева/куб. м. Таксата се заплаща предварително от
лицето, на което се издава разрешението, в съответствие с количествата, по-
сочени в него. В Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси не е предвидена такса
за издаване на разрешение и направление за извозване на строителни от-
падъци и земни маси.

образци и формуляри
Примерно заявление за издаване на разрешение за извозване на строи-

телни отпадъци
Примерно заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни

земни маси
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и 

земни маси

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие на разрешение за строеж;

- заповедна книга на строежа;

- проект за временна организация на движението около строежа (за главни улици).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с останалите приложени към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се изготвя разрешението. Последното се пре-

дава на заявителя в Центъра за информация и обслужване на гражданите.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси

По силата на чл. 10 от Наредба № 5, за депонирането (обработката) на строителни отпадъци

и земни маси лицата следва да заплащат такса, определена от общинския съвет в лева/куб. м.

Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението, в съответствие

с количествата, посочени в него. В Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-

стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от

Закона за местните данъци и такси не е предвидена такса за издаване на разрешение и направ-

ление за извозване на строителни отпадъци и земни маси.
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни

маси

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие на разрешение за строеж;

- заповедна книга на строежа;

- проект за временна организация на движението около строежа (за главни улици).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с останалите приложени към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се изготвя разрешението. Последното се пре-

дава на заявителя в Центъра за информация и обслужване на гражданите.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси

По силата на чл. 10 от Наредба № 5, за депонирането (обработката) на строителни отпадъци

и земни маси лицата следва да заплащат такса, определена от общинския съвет в лева/куб. м.

Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението, в съответствие

с количествата, посочени в него. В Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-

стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от

Закона за местните данъци и такси не е предвидена такса за издаване на разрешение и направ-

ление за извозване на строителни отпадъци и земни маси.



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За раЖДанЕ – 
ориГинаЛ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Актът за раждане е официален писмен документ, с който по законов ред

длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието
раждане и обстоятелствата, свързани с него. Актът за раждане, съставен по
законоустановения ред, има доказателствена сила за отразените в него данни
до доказване на тяхната неистинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Съобразно изисква-
нето на чл. 42 ЗГР актът за раждане се съставя в срок 7 дни, като денят на раж-
дането не се брои, а текстът на чл. 43, ал. 6 ЗГР указва, че веднага след
съставянето на акта за раждане на родителите се издава оригинално удосто-
верение за раждане.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на акт
за раждане и удостоверение за раждане - оригинал.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Актът за раждане, както и удостоверението за раждане, за ражданията, на-

стъпили на територията на община Козлодуй, или за които няма данни на те-
риторията на коя община са станали, но са установени на територията на
община Козлодуй, се съставят от длъжностното лице по гражданското състоя-
ние в общината (арг. от чл. 35 ЗГР). Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 3
ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общи-
ната е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена
заповед на други длъжностни лица от общинската администрация.

II. Задължени лица
Всяко раждане трябва да се съобщи писмено и да се обяви устно в срок 5

дни, като денят на раждането не се брои.
1. Съобщението за раждане
Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок от 7

дни, като денят на раждането не се брои (чл. 42 ЗГР). Съобщаването на раж-
дането е задължение на:

- ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед
е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение;

- компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно
заведение;

- ДЛГС, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице.
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2. Обявяване на раждането
Обявител при съставяне на акт за раждане може да бъде само дееспособно

лице (пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение), както и не-
пълнолетно лице, ако е родител на новороденото. Обявителят удостоверява
своята самоличност с представяне на документ за самоличност (чл. 36, ал. 2 и
4 ЗГР).

Обявяването на раждането следва да се извърши от:
а) бащата:
- лично или
- чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 3 ЗГР);
б) лице, което е присъствало на раждането, в случаите, когато:
- бащата е починал;
- бащата отсъства от населеното място;
- на бащата е невъзможно да обяви раждането поради тежка болест, лиша-

ване от свобода или други причини;
в) лицето, в чийто дом е станало раждането - ако раждането е станало, ко-

гато майката е била вън от своето жилище;
г) майката - лично или чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 4

ЗГР).
3. Ако бащата, майката или друго лице не обявят раждането, ДЛГС съставя

акта за раждане само въз основа на съобщението по чл. 43, ал. 2 ЗГР.
III. Нормативно установени изисквания
Законодателят установява с императивни норми изисквания относно сроко-

вете, в които раждането трябва да бъде съобщено и обявено. Съгласно разпо-
редбата на чл. 43, ал. 1 ЗГР всяко раждане трябва да се съобщи писмено и да
се обяви устно в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои.

IV. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга са:
- заявление по образец;
- документ за самоличност на родителите;
- съобщение за раждане от здравното заведение;
- удостоверение за сключен граждански брак;
- удостоверение за раждане на предишно дете (ако има такова).
При необходимост следва да се представят и:
- удостоверение за развод;
- декларация за припознаване;
- оригиналното удостоверение за раждане, ако припознаването се извършва

след като е съставен акт за раждане.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се приемат от отдел "Правно, нормативно, административно и

информационно обслужване", след което длъжностното лице по гражданско
състояние или упълномощеното от него лице съставя акт за раждане. Разпо-
редбата на чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
установява, че срокът за извършване на услугата е до 1 ден. Веднага след
съставянето на акта за раждане, в съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал.
6 ЗГР, на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане, а слу-



жителят архивира преписката.
Забележка: Когато календарната година или срокът за обявяване на ражда-

нето са изтекли, акт за раждане се съставя само въз основа на съдебно реше-
ние, постановено по искане на родителите, лицето или прокурора (чл. 44, ал. 2
ЗГР). В случаите, когато раждането не е обявено в определения срок, но съоб-
щението е направено, или ДЛГС узнае за раждането в течение на същата ка-
лендарна година, то съставя акта в текущия регистър за годината, без да е
необходимо решение на съда за това (чл. 44, ал. 1 ЗГР). Длъжностното лице
не може да съставя акт за раждане, по който е обявител, страна или свидетел.
В такива случаи актът за раждане се съставя от друго ДЛГС.

2. Особени случаи
а) При съставяне на акт на дете, което се е родило мъртво, в графата "име

на новороденото" се изписва "мъртвородено дете", като се вписва и причината
за смъртта от медицинския документ (чл. 45, ал. 2 ЗГР). Преценката дали де-
тето е родено мъртво или впоследствие е починало, или е налице аборт се
прави от компетентно медицинско лице. В случаите на аборт акт за раждане
не се съставя.

б) При раждане на живо дете, което е починало преди съставянето на акта,
едновременно се съставят акт за раждане и акт за смърт (чл. 46 ЗГР).

в) Когато майката е родила две или повече деца (близнаци), ДЛГС съставя
отделни актове на всяко дете, като вписва във всеки акт номера на акта на дру-
гите деца и реда, в който са се родили (чл. 47 ЗГР).

г) Когато са намерени изоставени, подхвърлени живи деца, те се предават
в най-близкото лечебно заведение и там в присъствието на представител на
МВР, на лечебното заведение и на лицето, намерило детето, се съставя прото-
кол за намирането му.

Когато новородено дете е изоставено от майката в лечебното заведение,
където е станало раждането, и не бъде потърсено в срока за съставяне на акт
за раждане, се постъпва по гореописания начин.

В тези две хипотези ДЛГС съставя акта за раждане въз основа на протокола,
който става неразделна част от акта. Имената на детето се определят от ДЛГС
по реда на ЗГР.

Когато детето е намерено мъртво или почине преди предаването му в ле-
чебно заведение, се прави съдебномедицинска експертиза за установяване
причината за смъртта. Въз основа на протокола се съставят акт за раждане и
акт за смърт. Ако експертизата установи, че детето е родено мъртво, се съставя
акт за раждане на "мъртвородено дете" (чл. 48 ЗГР).

д) Когато е извършено припознаване преди съставяне на акта за раждане,
в акта се вписват данните на бащата и документът, удостоверяващ припозна-
ването, ако майката е съгласна. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-
14 ЗГР.

Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане,
данните за припознаващия и основанието се вписват в графа "Бележки" на акта
за раждане в съответствие със Семейния кодекс (чл. 49 ЗГР).

е) При пълно осиновяване на дете ДЛГС съставя нов акт за раждане въз ос-
нова на заверен препис от съдебното решение. Актът за раждане се съставя в
общината или кметството, посочени в съдебното решение, като за обявител се
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вписва един от осиновителите (чл. 50, ал. 1 ЗГР).
Съставеният акт се вписва в азбучника на годината, която съответства на

годината на раждане на осиновеното дете и в азбучника на годината на съста-
вяне на акта (чл. 50, ал. 3 ЗГР).

Съдебното решение за осиновяването се съхранява при условията и по
реда за съхраняване на акта за раждане и до него не могат да имат достъп
външни лица.

В двудневен срок от съставяне на новия акт за раждане ДЛГС уведомява
общината, където се намира предишният акт за раждане на осиновеното дете,
за отразяване в графа "Бележки", че е съставен нов акт за раждане. В същия
срок се съставя нов личен регистрационен картон на осиновеното лице, като
данните за него се вписват в личните регистрационни картони на осиновите-
лите и се изпращат съобщения съгласно технологията на ЕСГРАОН.

ж) Акт за раждане на деца на военнослужещи, които се намират извън те-
риторията на Република България или са вътре в страната, но поради военни
действия нямат възможност за съобщаване на събитието на гражданските вла-
сти, се съставя от военнослужещи, определени от командването да изпълняват
съответната функция (чл. 63 ЗГР). Същите военнослужещи съставят акт за раж-
дане и на деца на гражданските лица, съпровождащи армията. Препис от
съставения акт за раждане се изпраща чрез Министерството на отбраната в
общината по постоянния адрес на майката.

з) При раждане на лице, станало на кораб, намиращ се в открито море, ка-
питанът на кораба е длъжен да направи вписване в корабния дневник и да
състави акта за раждане по реда на ЗГР (чл. 66, ал. 1 ЗГР).

Капитанът е длъжен да предаде препис от акта за раждане в службата за
гражданско състояние при общината в първото българско пристанище, в което
е влязъл корабът, или в българското консулско или дипломатическо предста-
вителство в страната, в чието пристанище влезе корабът. Когато в тази страна
няма българско консулско или дипломатическо представителство, капитанът
на кораба е длъжен да изпрати преписа на българския консулски или дипло-
матически представител в най-близката страна, където има българско предста-
вителство.

и) Граждани на Република България, които се намират в чужбина, могат да
поискат при спазване на българските и местните закони, съставянето на акт за
раждане от съответния български консулски или дипломатически представител
или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото,
където е настъпило събитието (чл. 69 ЗГР).

3. Обжалване
Отказът да се издаде акт за раждане или удостоверение за раждане е отказ

за извършване на административна услуга по смисъла § 1, т. 2 от Допълнител-
ните разпоредби на Закона за администрацията и съгласно § 8 от Преходните
и Заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, при из-
вършването, както и при оспорване на отказа за извършването й, се прилагат
производствата за издаване на индивидуални административни актове и тях-
ното обжалване, уредени в АПК.

VI. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗМДТ
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и чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй услугата
по съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за
раждане не подлежи на таксуване.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за раждане (оригинал или дубли-

кат)
Образец на съобщение за раждане
Образец на акт за раждане
Образец на удостоверение за раждане
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за раждане - оригинал

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

Към заявлението се прилагат следните документи:

- документ за самоличност на родителите;

- съобщение за раждане от здравното заведение;

- удостоверение за сключен граждански брак;

- удостоверение за раждане на предишно дете (ако има такова).

При необходимост следва да се представят и:

- удостоверение за развод;

- декларация за припознаване;

- оригиналното удостоверение за раждане, ако припознаването се извършва след като е

съставен акт за раждане.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: 5 дни от раждането, като денят на раждане не се

брои

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се приемат от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно

обслужване", след което длъжностното лице по гражданско състояние или упълномощеното от

него лице съставя акт за раждане. Веднага след съставянето на акта за раждане, в съответствие

с разпоредбата на чл. 43, ал. 6 ЗГР, на родителите се издава оригинално удостоверение за раж-

дане, а служителят архивира преписката.

Забележка: Когато календарната година или срокът за обявяване на раждането са изтекли,

акт за раждане се съставя само въз основа на съдебно решение, постановено по искане на ро-

дителите, лицето или прокурора (чл. 44, ал. 2 ЗГР). В случаите, когато раждането не е обявено в

определения срок, но съобщението е направено, или длъжностното лице по гражданско състоя-

ние (ДЛГС) узнае за раждането в течение на същата календарна година, то съставя акта в теку-

щия регистър за годината, без да е необходимо решение на съда за това

(чл. 44, ал. 1 ЗГР). Длъжностното лице не може да съставя акт за раждане, по който е обяви-

тел, страна или свидетел. В такива случаи актът за раждане се съставя от друго ДЛГС.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 1 работен ден

7. Такси: няма
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За раЖДанЕ – 
ДУБЛикаТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
В 7-дневен срок от всяко раждане следва да бъде съставен акт за раждане,

който е един от трите нормативно установени акта за гражданско състояние и
е официален писмен документ (чл. 2, ал. 2 ЗГР). Веднага след съставянето на
акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раж-
дане (чл. 43, ал. 6 ЗГР).

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на дуб-
ликат на удостоверение за раждане.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентният да издаде дубликат на удостоверение за раждане орган е

длъжностното лице по гражданско състояние, което е кметът на общината или
упълномощено от него лице.

II. Заявител
Дубликат на удостоверение за раждане може да бъде издаден на лицето,

за което се отнася актът за раждане, на негов представител или на изрично
упълномощено друго лице (арг. от чл. 88, ал. 1 ЗГР).

III. Необходими документи
За да бъде издаден дубликатът е необходимо е да се представят:
- заявление за издаване на удостоверение за раждане (оригинал или дуб-

ликат) по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност на заявителя или на негов представител, ако дуб-

ликатът е за непълнолетно дете;
- нотариално заверено пълномощно от титуляра в случаите на упълномо-

щаване;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените необходими документи се приема от

отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване".
Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата,
при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена
такса. След приемане на документите се извършва проверка в съответните ре-
гистри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД)
"Население". Изготвя се удостоверение - дубликат, което се предоставя на за-
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явителя или на упълномощеното от него лице.
Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински

съвет - гр. Козлодуй услугата се извършва в срок до 1 ден.
V. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР и чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗМДТ,

които указват, че за издаване на удостоверение за раждане за втори и следващ
път (дубликат) се заплаща такса, текстът на чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй установява заплащането на такса в размер
на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за раждане (оригинал или дубли-

кат)
Образец на съобщение за раждане
Образец на акт за раждане
Образец на удостоверение за раждане - дубликат
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за раждане - дубликат

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или

упълномощено от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- документ за самоличност на заявителя;

- нотариално заверено пълномощно, когато е необходимо;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените необходими документи се приема от отдел "Правно, нор-

мативно, административно и информационно обслужване". Заявителят следва да заплати и

дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят

издава квитанция за платена такса. След приемане на документите се извършва проверка в

съответните регистри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД)

"Население". Изготвя се удостоверение - дубликат, което се предоставя на заявителя или на упъ-

лномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За скЛЮчЕн 
ГраЖДански Брак – ориГинаЛ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК)
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Съставянето на акт за граждански брак е крайната фаза на услугата по бра-

косъчетанието. От този момент нататък лицата се считат за съпрузи и се по-
раждат всички последици, които законите свързват с брака. Актът за сключен
граждански брак е официален писмен документ, с който по законов ред
длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието
сключване на граждански брак и обстоятелствата, свързани с него. Актът за
сключен граждански брак, съставен по законоустановения ред, има доказател-
ствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност
(чл. 34, ал. 2 ЗГР). Актът за граждански брак има конститутивно действие, т. е.
ако не е съставен в предвидената от закона форма, няма валидно сключен
граждански брак. Съобразно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗГР на заинтересу-
ваните страни се издават безплатно удостоверение за сключен граждански брак
по утвърден образец.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на акт
за сключен граждански брак и удостоверение за сключен граждански брак.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентният да издаде удостоверение за сключен граждански брак орган

е длъжностното лице по гражданско състояние. Съобразно разпоредбата на
чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията
на общината е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с пи-
смена заповед на други длъжностни лица от общинската администрация.

II. Заявител
Необходимите документи следва да бъдат подадени от желаещите да

встъпят в брак лица.
III. Нормативно установени изисквания
За да встъпят в брак лицата следва да отговарят на някои, установени от

Семейния кодекс условия:
1. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. По изключе-

ние, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило
шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на
лицето. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и имат различен по-
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стоянен адрес, разрешението се дава от районния съдия по адреса на единия
от встъпващите в брак по техен избор. Районният съдия изслушва двамата
встъпващи в брак, родителите или попечителя на непълнолетния. Мнението на
пълнолетния встъпващ в брак, на родителите или на попечителя може да бъде
дадено и в писмена форма с нотариално заверен подпис. С встъпването в брак
непълнолетният става дееспособен, но може да се разпорежда с недвижим
имот само с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на непълно-
летния (чл. 6 от СК).

2. Всеки от кандидатите за сключване на брак трябва да отговаря на усло-
вията, посочени в чл. 7, ал. 1от  СК:

а) да не е свързан с друг брак;
б) да не е поставен под пълно запрещение или да не страда от душевна бо-

лест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запре-
щение;

в) да не страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или
здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези бо-
лести.

3. Съгласно чл. 7, ал. 2 от СК, не могат да сключат брак помежду си:
а) роднини по права линия;
б) братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до четвърта

степен включително;
в) лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по

права линия или на братя и сестри.
IV. Необходими документи
- заявление по образец на община Козлодуй за сключване на граждански

брак;
- документи за самоличност на встъпващите в брак;
- документ за самоличност на свидетелите;
- декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак

по чл. 7от СК;
- медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в

посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК;
- декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7,

ал. 1, т. 2 и 3 от СК;
- обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим

- ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения;
- удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регист-

рационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в ре-
гистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен
брачен договор (чл. 9 от СК).

За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се пред-
ставят:

- удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключ-
ване на брак;

- въпросник по образец.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Желаещите да встъпят в брак подават заявление до община Козлодуй, към
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което прилагат необходимите документи за сключване на граждански брак. До-
кументите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, администра-
тивно и информационно обслужване". След сключването на гражданския брак
длъжностното лице по гражданско състояние съставя акта за граждански брак,
след което изготвя удостоверение за сключен граждански брак - оригинал и го
връчва на сключилите граждански брак лица.

Съобразно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй услугата по съставяне на акт за граждански брак и изда-
ване на оригинално удостоверение за гражданки брак се извършва в срок до
един ден.

VI. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 от ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 2 от

ЗМДТ и чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
услугата по съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удо-
стоверение за граждански брак не подлежи на таксуване.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак (ори-

гинал или дубликат)
Образец на удостоверение за снабдяване на чужденец с документ за сключ-

ване на граждански брак с български гражданин в Република България
Декларация за сключване на граждански брак
Образец на медицинско свидетелство за встъпване в брак
Образец на акт за сключен граждански брак
Образец на удостоверение за сключен граждански брак
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение сключен граждански брак - оригинал

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

Към заявлението се прилагат следните документи:

- документи за самоличност на встъпващите в брак;

- документ за самоличност на свидетелите;

- декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 от се-

мейния кодекс (СК);

- медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в посочени в чл. 7,

ал. 1, т. 2 и 3 от СК;

- декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от

СК;

- обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим - ако встъпващите

в брак са избрали режим на имуществените си отношения;

- удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му

номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и

района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 от СК).

За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се представят:

- удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак;

- въпросник по образец.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при желание за встъпване в брак

5. Производство по предоставяне на услугата

Желаещите да встъпят в брак подават заявление до община Козлодуй, към което прилагат

необходимите документи за сключване на граждански брак. Документите се приемат от служител

от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване". След сключва-

нето на гражданския брак длъжностното лице по гражданско състояние съставя акта за граждан-

ски брак, след което изготвя удостоверение за сключен граждански брак - оригинал и го връчва

на сключилите граждански брак лица.

6. Срок за предоставяне на услугата: непосредствено след сключване на гражданския брак

7. Такси: няма
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение сключен граждански брак - оригинал

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или

упълномощено от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат при към декларацията:

Към декларацията се прилагат следните документи:

- заявление по образец на община Козлодуй за сключване на граждански брак;

- документи за самоличност на встъпващите в брак;

- документ за самоличност на свидетелите;

- медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в посочени в

чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс (СК);

- декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от

СК;

- обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим - ако встъпващите

в брак са избрали режим на имуществените си отношения;

- удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му

номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и

района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 от СК).

За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се представят:

- удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак;

- въпросник по образец.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при желание за встъпване в брак

5. Производство по предоставяне на услугата

Желаещите да встъпят в брак подават документите за сключване на граждански брак до об-

щина Козлодуй. Документите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, админи-

стративно и информационно обслужване". След сключването на гражданския брак длъжностното

лице по гражданско състояние съставя акта за граждански брак, след което изготвя удостовере-

ние за сключен граждански брак - оригинал и го връчва на сключилите граждански брак лица.

6. Срок за предоставяне на услугата: непосредствено след сключване на гражданския брак

7. Такси: няма
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За скЛЮчЕн 
ГраЖДански Брак – ДУБЛикаТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК)
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Съставянето на акт за граждански брак е крайната фаза на услугата по бра-

косъчетанието. От този момент нататък лицата се считат за съпрузи и се по-
раждат всички последици, които законите свързват с брака. Актът за сключен
граждански брак е официален писмен документ, с който по законов ред
длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието
сключване на граждански брак и обстоятелствата, свързани с него. Актът за
сключен граждански брак, съставен по законоустановения ред, има доказател-
ствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност
(чл. 34, ал. 2 от ЗГР). Актът за граждански брак има конститутивно действие, т.
е. ако не е съставен в предвидената от закона форма, няма валидно сключен
граждански брак. Съобразно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗГР на заинтере-
суваните страни се издават безплатно удостоверение за сключен граждански
брак по утвърден образец. За издаването на удостоверение за сключен граж-
дански брак за втори и следващ път се заплаща такса.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на
удостоверение за сключен граждански брак за втори и следващ път.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак може да бъде из-

даден на лицата, за които се отнася актът за сключен граждански брак или на
изрично упълномощени от тях лица (арг. от чл. 88, ал. 1 от ЗГР).

III. Необходими документи
За да бъде извършена разглежданата услуга, в община Козлодуй следва да

постъпят следните документи:
- заявление по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на подаване от упълномо-

щен представител.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
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Документите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, адми-
нистративно и информационно обслужване". Заявителят следва да заплати и
дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши
счетоводителят издава квитанция за платена такса. Исканият документ се из-
дава от упълномощеното от кмета на общината длъжностно лице по граждан-
ско състояние и се предава на заявителя. След предаването на документа
преписката се архивира.

В съответствие с разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да се издаде в рамките
на 1 ден.

V. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 от ЗГР и чл. 110, ал. 1, т. 4 от

ЗМДТ, които указват, че за издаване на удостоверение за сключен граждански
брак за втори и следващ път (дубликат) се заплаща такса, текстът на чл. 42,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй установява запла-
щането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак (ори-

гинал или дубликат)
Образец на акт за сключен граждански брак
Образец на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на подаване от упълномощен представител.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и ин-

формационно обслужване". Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

Исканият документ се издава от упълномощеното от кмета на общината длъжностно лице по

гражданско състояние и се предава на заявителя. След предаването на документа преписката се

архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на прЕпис иЗвЛЕчЕниЕ оТ акТ За 
сМЪрТ За пЪрви пЪТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 2, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Актът за смърт е официален писмен документ, с който по законов ред

длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието
смърт и обстоятелствата, свързани със смъртта. От момента на съставяне на
акта за смърт лицето се счита за починало с всички последици, които законите
свързват с това. Актът за смърт, съставен по законоустановения ред, има до-
казателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неис-
тинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 40,
ал. 1 ЗГР на заинтересованите страни се издава препис извлечение от акт за
смърт, което съгласно чл. 61, ал. 1 ЗГР представлява разрешение за погребе-
ние.

Настоящото описание указва реда за съставяне на акт за смърт и издаване
на препис извлечение от акт за смърт за първи път. Гореспоменатото препис
извлечение е необходимо, тъй като представлява разрешение за погребение.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентността по съставяне на акт за смърт и издаване на препис из-

влечение от акт за смърт е предоставена на длъжностното лице по гражданско
състояние на територията на общината. Съобразно разпоредбата на чл. 35, ал.
3 ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общи-
ната е кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена
заповед на други длъжностни лица от общинската администрация.

II. Заявител
Заявители по настоящата услуга са заинтересованите от издаването на акта

за смърт и разрешението за погребение лица.
III. Нормативно установени изисквания
Текстът на чл. 54, ал. 1 ЗГР установява изискването актът за смърт да бъде

съставен не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Предвидена е
възможност актът да се състави и след изтичането на този срок, без да е не-
обходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско осви-
детелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния
кодекс, но в тези случаи органите на съдебната власт, назначили съдебноме-
дицинската експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за заба-
вянето.
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IV. Необходими документи
За издаване на препис извлечение от акт за смърт за първи път на заинте-

ресованите лица в община Козлодуй следва да постъпят следните документи:
- заявление по образец на община Козлодуй за издаване на препис извлече-

ние от акт за смърт;
- съобщение за смърт от здравното заведение или решение на съда, в слу-

чай че документите не се оформят до 48 часа след смъртта;
- документ за самоличност на починалото лице;
- документ, издаден от органите на съдебната власт, назначили съдебноме-

дицинската експертиза, в случаите, когато се е наложило съдебномедицинско
освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесу-
алния кодекс.

V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава в

Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) към община Коз-
лодуй. Документите се приемат от служител в Центъра за информация и об-
служване на гражданите. Определеното длъжностно лице по гражданско
състояние съставя акт за смърт и изготвя препис извлечение от акта за смърт
въз основа на представените документи, след което заинтересованите лица
могат да получат препис извлечението от "Центъра за информация и обслуж-
ване на гражданите". Съобразно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба
№ 11 на общински съвет - гр. Козлодуй разглежданата административна услуга
се извършва в срок до 1 ден.

VI. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 3 ЗМДТ

и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй услугата
по съставяне на акт за смърт и издаване на препис извлечение за първи път
не подлежи на таксуване.

образци и формуляри
Заявление за издаване на препис извлечение от акт за смърт
Образец на акт за смърт
Образец на съобщение за смърт
Образец на препис извлечение от акт за смърт
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Информация за административна услуга

издаване на препис извлечение от акт за смърт за първи път

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- съобщение за смърт от здравното заведение или решение на съда, в случай че докумен-

тите не се оформят до 48 часа след смъртта;

- документ за самоличност на починалото лице;

- документ, издаден от органите на съдебната власт, назначили съдебномедицинската екс-

пертиза, в случаите, когато се е наложило съдебномедицинско освидетелстване на  група при

условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при констатирана смърт

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава в Центъра за информа-

ция и обслужване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. Документите се приемат от слу-

жител в Центъра за информация и обслужване на гражданите. Определеното длъжностно лице

по гражданско състояние съставя акт за смърт и изготвя препис извлечение от акта за смърт въз

основа на представените документи, след което заинтересованите лица могат да получат препис

извлечението от "Центъра за информация и обслужване на гражданите".

6. Срок за предоставяне на услугата: до 1 работен ден

7. Такси: няма
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иЗДаванЕ на прЕпис иЗвЛЕчЕниЕ оТ акТ За сМЪрТ За вТори и
сЛЕДваЩ пЪТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Актът за смърт е официален писмен документ, с който по законов ред

длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието
смърт и обстоятелствата, свързани със смъртта. От момента на съставяне на
акта за смърт лицето се счита за починало с всички последици, които законите
свързват с това. Актът за смърт, съставен по законоустановения ред, има до-
казателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неис-
тинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР). Съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 40,
ал. 1 ЗГР на заинтересуваните страни се издава препис извлечение от акт за
смърт, което съгласно чл. 61, ал. 1 ЗГР представлява разрешение за погребе-
ние. Издаването на препис извлечение е безплатно (чл. 40, ал. 1 ЗГР). За изда-
ване за втори и следващ път следва да се заплати такса.

Настоящото описание указва реда за издаване на препис извлечение от акт
за смърт за втори и следващ път.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Заявители по разглежданата услуга са заинтересованите от издаването на

препис извлечението лица. Такива лица са наследниците на починалия.
III. Нормативно установени изисквания
За да се иска издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и

следващ път, е необходимо да има съставен валиден акт за смърт на почина-
лия.

IV. Необходими документи
За да бъде извършена услугата по издаване на препис извлечение от акт за

смърт за втори и следващ път, в община Козлодуй следва да постъпят следните
документи:

- заявление за издаване на препис извлечение от акт за смърт по образец
на община Козлодуй;

- документ за самоличност на заявителя;
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- нотариално заверено пълномощно, когато е необходимо;
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на административната услуга
В Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Козлодуй

се подава заявление от пряк наследник на починалия или от упълномощено с
нотариално заверено пълномощно лице. Заявителят следва да заплати и
дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши
счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на доку-
ментите от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и инфор-
мационно обслужване" длъжностното лице по гражданско състояние извършва
проверка в съответните регистри на община Козлодуй и в компютърния им ек-
вивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население" и изготвя искания документ.
Изготвеното препис извлечение се предоставя на заявителя или на упълномо-
щеното от него лице.

VI. Такси
В съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 1 ЗГР и чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗМДТ,

които указват, че за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и
следващ път се заплаща такса, текстът на чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй установява заплащането на такса в размер
на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на препис извлечение от акт за смърт
Образец на акт за смърт
Образец на съобщение за смърт
Образец на препис извлечение от акт за смърт

76



77



78



Информация за административна услуга

издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност на заявителя;

- нотариално заверено пълномощно, когато е необходимо;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

До община Козлодуй се подава заявление от пряк наследник на починалия или от упълномо-

щено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявителят следва да заплати и дължимата

такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава кви-

танция за платена такса. След приемане на документите от служител от отдел "Правно, норма-

тивно, административно и информационно обслужване" длъжностно лице по ГС извършва

проверка в съответните регистри на община Козлодуй и в компютърния им еквивалент - Локална

база данни (ЛБД) "Население" и изготвя искания документ. Изготвеното препис извлечение се

предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За Липса на 
сЪсТавЕн акТ За ГраЖДанско сЪсТоЯниЕ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за

сключване на граждански брак и акт за смърт (чл. 34, ал. 1 от ЗГР). Те имат кон-
ститутивно действие. Съставени по установения в Закона за гражданската ре-
гистрация ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до
доказване на тяхната неистинност. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от
ЗГР при липса на съставен акт за раждане или смърт заинтересуваните лица
установяват правата си по съдебен ред.

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на удо-
стоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние от общинската
администрация.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗГР удостоверения, че липсва съставен акт за граж-

данско състояние могат да се издават на лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, на изрично упълномощени от тях други лица или по реда на
Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс. Сле-
дователно заявлението се подава от титуляра (лицето, чийто акт за гражданско
състояние не е издаден), наследник/ци на покойния, родител или настойник
или пълномощник на титуляра.

III. Необходими документи
- заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раж-

дане/акт за смърт по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност на заинтересованото лице;
- заверено пълномощно (в случаите на подаване на заявление от пълно-

мощник);
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението се приема от служител от отдел "Правно, нормативно, адми-

нистративно и информационно обслужване". Заявителят следва да заплати и
дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши
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счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на доку-
ментите от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и инфор-
мационно обслужване" длъжностното лице по гражданско състояние извършва
проверка в съответните регистри на община Козлодуй и в компютърния им ек-
вивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население" и изготвя искания документ.
Удостоверението за липса на съставен акт за гражданско състояние се предо-
ставя на заявителя в установения в чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй 2-дневен срок от подаването на всички изискуеми
документи.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение,

че не е съставен акт за раждане или акт за смърт се събират такси. В съответ-
ствие с посочения текст разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй установява заплащането на такса в размер на 3
лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раж-

дане/акт за смърт
Образец на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състоя-

ние
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност на заинтересованото лице;

- заверено пълномощно (в случаите на подаване на заявление от пълномощник);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението се приема от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и  ин-

формационно обслужване". Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и

информационно обслужване" длъжностно лице по гражданско състояние извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй и в компютърния им еквивалент - Локална база данни

(ЛБД) "Население" и изготвя искания документ.

6. Срок за предоставяне на услугата: 2 работни дни

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За насЛЕДниЦи

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
Семеен кодекс (СК)
Закон за наследството (ЗН)
чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да укаже необходимите действия, които

трябва да извърши едно физическо лице, за да му бъде издадено удостовере-
ние за наследници. Удостоверението е необходимо при получаване на наслед-
ствено имущество, пенсии, прехвърляне на недвижими имоти и в други,
регламентирани от закона случаи. Горепосоченото удостоверение се изисква
от общината след смъртта на дадено лице (наследодател) и съставен акт за
смърт в съответствие с изискванията на чл. 60 ЗГР.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Заявители по разглежданата услуга могат да бъдат лицата, които се явяват

наследници на починалия. Наследниците по закон са близки на наследодателя,
връзката между които се дължи на брак, кръвен произход и осиновяване.

Документите могат да бъдат подадени и от упълномощени от наследниците
лица.

III. Необходими документи
Изискуемите документи са:
- заявление за издаване на удостоверение за наследници по образец на об-

щина Козлодуй;
- декларация от пряк наследник по образец (посочват се данните на насле-

додателя и неговите законни наследници);
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно и удостоверение за наследници (почи-

нали с различен от Козлодуй постоянен адрес) - при необходимост.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
До община Козлодуй се подава заявление от пряк наследник на починалия

или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
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гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" проверява достоверността на данните в съответните регистри на
община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Насе-
ление" и в Национална база данни "Население". При необходимост служителят
отправя запитване или изисква съответните удостоверения от други общини.
Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномоще-
ното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 2-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за наследници се събират такси. В съответствие с посочения текст разпоред-
бата на чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за наследници
Образец на удостоверение за наследници
Молба-декларация от пряк наследник
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за наследници

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация от пряк наследник по образец (посочват се данните на наследодателя и него-

вите законни наследници);

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно и удостоверение за наследници (починали с различен от

Козлодуй постоянен адрес) - при необходимост.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

До община Козлодуй се подава заявление от пряк наследник на починалия или от упълномо-

щено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявителят следва да заплати и дължимата

такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава кви-

танция за платена такса. След приемане на документите главният специалист "АПОН и граждан-

ска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно

обслужване" проверява достоверността на данните в съответните регистри на oбщина Козлодуй,

компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база данни "На-

селение". При необходимост служителят отправя запитване или изисква съответните удостове-

рения от други общини. Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на

упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 2 работни дни

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За
сЕМЕЙно поЛоЖЕниЕ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от

общинската администрация се издава удостоверение за семейно положение.
Посоченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се издават въз
основа на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани
в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското
състояние.

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват
събитията раждане, брак и смърт за всички български граждани и за чужден-
ците, намиращи се на територията на Република България. Вписването на тези
данни се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4,
ал. 1 ЗГР).

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се
вписват:

1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република

България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е пре-

доставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението

се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на

кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съот-
ветната община.

Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се
създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална
система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България
и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
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процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

III. Необходими документи
Изискуемите документи са:
- заявление за издаване на удостоверение за семейно положение по обра-

зец на община Козлодуй
- документ за самоличност;
- при необходимост нотариално заверено пълномощно, удостоверение за

граждански брак или решение на съд за разтрогването му.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално

заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на граж-
даните в община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите доку-
менти. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на
услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция
за платена такса. След приемане на документите главният специалист "АПОН
и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и
информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на
община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Насе-
ление" и в Национална база данни "Население". При необходимост служителят
отправя запитване и до други общини. Изготвеното удостоверение се предо-
ставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 6 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за семейно положение се събират такси. В съответствие с посочения текст раз-
поредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-
дуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение
Образец на удостоверение за семейно положение
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за семейно положение

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- декларация за семейно положение;

- при необходимост нотариално заверено пълномощно, удостоверение за граждански брак

или решение на съд за разтрогването му.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълно-

мощно лице до община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заяви-

телят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на

която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите

главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, админи-

стративно и информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община

Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база

данни "Население". При необходимост служителят отправя запитване и до други общини. Изгот-

веното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За 
роДсТвЕни врЪЗки

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от

общинската администрация се издава удостоверение за родствени връзки. По-
соченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се издават въз ос-
нова на наличните данни от регистрите на населението и данните, вписани в
тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за гражданското състоя-
ние.

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват
събитията раждане, брак и смърт за всички български граждани и за чужден-
ците, намиращи се на територията на Република България. Вписването на тези
данни се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4,
ал. 1 ЗГР).

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се
вписват:

1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република

България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е пре-

доставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението

се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на

кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съот-
ветната община.

Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се
създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална
система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България
и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
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процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

III. Необходими документи
Заявителят следва да подаде следните документи:
- заявление за издаване на удостоверение за родствени връзки по образец

на община Козлодуй;
- декларация по образец;
- документ за самоличност;
- удостоверение за раждане или друг документ доказващ родствена връзка;
- нотариално заверено пълномощно – в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално

заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на граж-
даните в община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите доку-
менти. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на
услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция
за платена такса. След приемане на документите главният специалист "АПОН
и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и
информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на
община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Насе-
ление" и в Национална база данни "Население". При необходимост служителят
отправя запитване и до други общини. Изготвеното удостоверение се предо-
ставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 7 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за родствени връзки се събират такси. В съответствие с посочения текст раз-
поредбата на чл. 42, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-
дуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за родствени връзки
Образец на удостоверение за родствени връзки
Декларация за родствени връзки по образец
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за родствени връзки

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за раждане или друг документ доказващ родствена връзка;

- нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението лично или чрез упълномощено с нотариално заверено

пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Козлодуй.

Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати и дължи-

мата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава

квитанция за платена такса. След приемане на документите главният специалист "АПОН и граж-

данска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслуж-

ване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им

еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база данни "Население". При не-

обходимост служителят отправя запитване и до други общини. Изготвеното удостоверение се

предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За иДЕнТичносТ 
на иМЕнаТа на ЕДно ЛиЦЕ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е чрез надлежно официално удостоверение,

издадено от съответната община или кметство, да се удостовери, че две раз-
лични имена на дадено лице са идентични за него в даден момент.

При необходимост всяко физическо лице може да сезира дадена община
или кметство да му издаде удостоверение, от което да е видно, че две различни
лични или фамилни имена, които е носил през определен период от време, са
идентични с оглед неговата лична персонификация в обществото или с оглед
даден акт за гражданското му състояние.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

III. Необходими документи
За да бъде извършена разглежданата услуга е необходимо заявителят да

представи:
- заявление за издаване на удостоверение за идентичност на имената по

образец на община Козлодуй;
- декларация за идентичност на лице с различни имена;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно – в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
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мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Към заявле-
нието се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати и
дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши
счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на доку-
ментите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел
"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" из-
вършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй, компютърният
им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база данни
"Население". При необходимост служителят отправя запитване и до други об-
щини. Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълно-
мощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 23 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за идентичност на имена се събират такси. В съответствие с посочения текст
разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
лодуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на имената
Декларация за идентичност на лице с различни имена
Образец на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация за идентичност на лице с различни имена;

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълно-

мощно лице до община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заяви-

телят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на

която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите

главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, админи-

стративно и информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на Община

Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база

данни "Население". При необходимост служителят отправя запитване и до други общини. Изгот-

веното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към декларацията:

- заявление;

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят

следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която

старши счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите глав-

ният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, администра-

тивно и информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община

Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Национална база

данни "Население". При необходимост служителят отправя запитване и до други общини. Изгот-

веното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За 
сЕМЕЙно поЛоЖЕниЕ За скЛЮчванЕ на 

ГраЖДански Брак с чУЖДЕнЕЦ в чУЖБина

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от

общинската администрация се издава удостоверение за семейно положение
за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина. Посоченото удосто-
верение е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на наличните
данни от регистрите на населението и данните, вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР),
както и въз основа на регистрите за гражданското състояние.

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват
събитията раждане, брак и смърт за всички български граждани и за чужден-
ците, намиращи се на територията на Република България. Вписването на тези
данни се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4,
ал. 1 ЗГР).

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се
вписват:

1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република

България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е пре-

доставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението

се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на

кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съот-
ветната община.

Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се
създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална
система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България
и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
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процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

III. Необходими документи
Изискуемите документи са:
- заявление за издаване на удостоверение за семейно положение за сключ-

ване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина по об-
разец на община Козлодуй;

- документ за самоличност;
- документ, удостоверяващ имената на чужденеца, с който ще бъде сключен

гражданският брак;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
Забележка: Ако сметнат за необходимо, служителите от общинската адми-

нистрация могат да поискат представянето и на други документи.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално

заверено пълномощно лице до община Козлодуй. Към заявлението се прилагат
необходимите документи. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за
извършване на услугата, при заплащането на която младши счетоводителят –
касиер издава квитанция за платена такса. След приемане на документите
главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нор-
мативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка
в съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент -
Локална база данни "Население" и в Национална база данни "Население". Из-
готвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощеното
от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 6 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин
с чужденец в чужбина се събират такси. В съответствие с посочения текст раз-
поредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-
дуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

118



образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение за сключ-

ване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина
Образец на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключ-

ване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански 

брак с чужденец в чужбина

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- документ, удостоверяващ имената на чужденеца, с който ще бъде сключен гражданският

брак;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълно-

мощно лице до община Козлодуй. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заяви-

телят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на

която младши счетоводителят - касиер издава квитанция за платена такса. След приемане на

документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, норма-

тивно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в съответните реги-

стри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в

Национална база данни "Население". Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя

или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За сЕМЕЙно 
поЛоЖЕниЕ За скЛЮчванЕ на ГраЖДански Брак 

с чУЖДЕнЕЦ в рЕпУБЛика БЪЛГариЯ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от

общинската администрация се издава удостоверение семейно положение за
сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в Република
България. Посоченото удостоверение е едно от удостоверенията, които се из-
дават въз основа на наличните данни от регистрите на населението и данните,
вписани в тях (чл. 24, ал. 2 ЗГР), както и въз основа на регистрите за граждан-
ското състояние.

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват
събитията раждане, брак и смърт за всички български граждани и за чужден-
ците, намиращи се на територията на Република България. Вписването на тези
данни се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4,
ал. 1 ЗГР).

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се
вписват:

1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република

България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е пре-

доставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението

се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на

кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съот-
ветната община.

Регистрите за гражданското състояние и регистрите на населението се
създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална
система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България
и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
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процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

III. Необходими документи
Заявителят следва да подаде:
- заявление за издаване на удостоверение за семейно положение семейно

положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужде-
нец в Република България по образец на община Козлодуй;

- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
Забележка: Ако сметнат за необходимо, служителите от общинската адми-

нистрация могат да поискат представянето и на други документи.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,
компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население" и в Нацио-
нална база данни "Население". Изготвеното удостоверение се предоставя на
заявителя или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 6 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин
с чужденец в Република България се събират такси. В съответствие с посоче-
ния текст разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет
- гр. Козлодуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.
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образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за семейно положение за сключ-

ване на граждански брак на български гражданин с чужденец в Република
България

Образец на удостоверение за снабдяване на чужденец с документ за сключ-
ване на граждански брак с български гражданин в Република България
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански 

брак с чужденец в република България

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население" и в Национална база данни "Население". Изготвеното удостоверение се предоставя

на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За посТоЯнЕн аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1

ЗГР. Според посочената разпоредба адресът е еднозначното описание на мя-
стото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си. Ад-
ресът в Република България се състои задължително от името на областта,
общината и населеното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът
може да включва наименование на улица - площад, булевард, жилищен ком-
плекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регула-
цията на населеното място, вместо посочените данни се вписва името на
местността от землището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Дефиницията на "постоянен адрес" се
дава от чл. 93, ал. 1 ЗГР. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което
лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Всяко лице може
да има само един постоянен адрес и той е на територията на Република Бълга-
рия.

Отразяването на постоянния и настоящия адрес на лицата в регистрите на
населението и в Национална база данни "Население" са дефинирани от зако-
нодателя в чл. 91 ЗГР като "адресна регистрация", която се извършва от общи-
ните и кметствата при заявяване на лицето. Предмет на разглеждане от
настоящото описание са редът за отразяване на постоянния адрес на лицата
в регистрите на населението и в Национална база данни "Население" е и целта
на настоящата услуга и издаването на удостоверение за постоянен адрес.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ЗГР всяко лице, подлежащо на граж-

данска регистрация по реда на Закона за гражданската регистрация, е за-
дължено да заяви писмено своя постоянен адрес.

III. Необходими документи
Заявителят следва да подаде:
- заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
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- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,
компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална
база данни "Население", и изготвя исканото удостоверение. Удостоверението
се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за постоянен адрес се събират такси. В съответствие с посочения текст разпо-
редбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта (за бежанец)
Образец на удостоверение за постоянен адрес
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за постоянен адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН  и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение. Удостоверението се предоставя на заявителя или на упълномощеното

от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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aИнформация за административна услуга

издаване на удостоверение за постоянен адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение. Удостоверението се предоставя на заявителя или на упълномощеното

от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За проМЯна 
на посТоЯнЕн аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1

ЗГР. Според посочената разпоредба адресът е еднозначното описание на мя-
стото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си. Ад-
ресът в Република България се състои задължително от името на областта,
общината и населеното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът
може да включва наименование на улица - площад, булевард, жилищен ком-
плекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регула-
цията на населеното място, вместо посочените данни се вписва името на
местността от землището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Дефиницията на "постоянен адрес" се
дава от чл. 93, ал. 1 ЗГР. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което
лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Всяко лице може
да има само един постоянен адрес и той е на територията на Република Бълга-
рия.

Отразяването на постоянния и настоящия адрес на лицата в регистрите на
населението и в Национална база данни "Население" са дефинирани от зако-
нодателя в чл. 91 ЗГР като "адресна регистрация", която се извършва от общи-
ните и кметствата при заявяване на лицето. Предмет на разглеждане от
настоящото описание са редът за отразяване на постоянния адрес на лицата
в регистрите на населението и в Национална база данни "Население".

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ЗГР всяко лице, подлежащо на граж-

данска регистрация по реда на Закона за гражданската регистрация, е за-
дължено да заяви писмено своя постоянен адрес.

III. Необходими документи
Изискуемите документи са:
- заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
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- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,
компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална
база данни "Население", и изготвя исканото удостоверение, което предоставя
за заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се предоставя на заявителя
или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
удостоверението следва да бъде изготвено в 7-дневен срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за промяна на постоянен адрес се събират такси. В съответствие с посочения
текст от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй установява заплаща-
нето на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и

адресна карта
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта (за бежанец)
Образец на удостоверение за промяна в данните на постоянния адрес
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение, което представя за заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се

предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение, което представя за заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се

предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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ЗавЕрка на УДосТовЕрЕниЕ За посТоЯнЕн аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

чл. 38, ал. 4, т. 47 от Устройствен правилник за организацията и дейността
на общинска администрация – Козлодуй (Устройствен правилник на общинска
администрация – гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да изясни реда, по

който в община Козлодуй се извършва заверка на удостоверение за постоянен
адрес.

Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1
ЗГР, според който адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето
живее или където то получава кореспонденцията си. Адресът в Република
България се състои задължително от името на областта, общината и населе-
ното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва
наименование на улица - площад, булевард, жилищен комплекс, квартал,
номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регулацията на населе-
ното място, вместо посочените данни се вписва името на местността от зем-
лището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Дефиницията на "постоянен адрес" се
дава от чл. 93, ал. 1 ЗГР. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което
лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Всяко лице може
да има само един постоянен адрес и той е на територията на Република Бълга-
рия.

Отразяването на постоянния и настоящия адрес на лицата в регистрите на
населението и в Национална база данни "Население" са дефинирани от зако-
нодателя в чл. 91 ЗГР като "адресна регистрация", която се извършва от общи-
ните и кметствата при заявяване на лицето.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Съобразно разпоредбата на чл. 38, ал. 4, т. 47 от Устройствен правилник на

общинска администрация – гр. Козлодуй регистрацията по постоянен и настоящ
адрес на гражданите се води от служителите от отдел "Правно, нормативно,
административно и информационно обслужване".

II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ЗГР всяко лице, подлежащо на граж-

данска регистрация по реда на Закона за гражданската регистрация, е за-
дължено да заяви писмено своя постоянен адрес.

III. Необходими документи
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Документите и данните, които следва да бъдат представени в община Коз-
лодуй, са както следва:

- документ за самоличност;
- заявление за постоянен адрес по образец;
- удостоверение за раждане;
- във връзка с удостоверяването на семейното положение: ако заявителят е

женен/омъжена - удостоверение за брак; ако е вдовец/вдовица - препис-из-
влечение от акт за смърт на починалия съпруг; ако е разведен/разведена - ре-
шение за развод от съда;

- трите имена и ЕГН на деца над 18 години и на съпруг/а/;
- удостоверение за раждане на деца под 18 години;
- трите имена, ЕГН на родителите и постоянният им адрес;
- трите имена, ЕГН на братя и сестри и постоянният им адрес.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Към заявле-
нието се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати и
дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши
счетоводителят издава квитанция за платена такса. След приемане на доку-
ментите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел
"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" из-
вършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй, компютърният
им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална база данни
"Население", след което се заверява заявлението с пореден номер и дата. Удо-
стоверението се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него
лице. След връчването преписката се архивира.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за заверка на удостоверение

за постоянен адрес се събират такси. В съответствие с посочения текст разпо-
редбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за постоянен адрес
Образец на личен регистрационен картон
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За насТоЯЩ аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1

ЗГР. Според посочената разпоредба адресът е еднозначното описание на мя-
стото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си. Ад-
ресът в Република България се състои задължително от името на областта,
общината и населеното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът
може да включва наименование на улица - площад, булевард, жилищен ком-
плекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регула-
цията на населеното място, вместо посочените данни се вписва името на
местността от землището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Настоящ адрес е адресът, на който ли-
цето пребивава. Всяко лице има само един настоящ адрес (чл. 94, ал. 1 и 2
ЗГР). Настоящият адрес на новороденото дете съвпада със съответните адреси
на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те из-
бират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи ад-
реси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето. Настоящият
адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина,
се вписва в личния регистрационен картон, а в автоматизираните информа-
ционни фондове се вписва само държавата. Адресната регистрация на лицето
е отразяване на настоящия и постоянния му адрес в регистрите на населението
и в Националната база данни "Население".

Разглежданото описание на административна услуга цели да укаже реда и
условията за издаване на удостоверение за настоящ адрес.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 96 ЗГР се извършва лично, а по изключение

- от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение
лица заявяването се извършва от законните им представители.

III. Необходими документи
Заявителят следва да подаде:
- заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта по образец на община Козлодуй;
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- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
- адресна карта;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,
компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална
база данни "Население", и изготвя исканото удостоверение. Удостоверението
се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за настоящ адрес се събират такси. В съответствие с посочения текст разпо-
редбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй
установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта (за бежанец)
Образец на удостоверение за настоящ адрес
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за настоящ адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- адресна карта;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата Заявителят подава заявлението с приложените

документи лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра

за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да

заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счето-

водителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите главният специа-

лист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и

информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,

компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална база данни "На-

селение", извършва необходимите промени и изготвя исканото удостоверение. Удостоверението

се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за настоящ адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- адресна карта;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение. Удостоверението се предоставя на заявителя или на упълномощеното

от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За проМЯна на 
насТоЯЩ аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1

ЗГР. Според посочената разпоредба адресът е еднозначното описание на мя-
стото, където лицето живее или където то получава кореспонденцията си. Ад-
ресът в Република България се състои задължително от името на областта,
общината и населеното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът
може да включва наименование на улица - площад, булевард, жилищен ком-
плекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регула-
цията на населеното място, вместо посочените данни се вписва името на
местността от землището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Настоящ адрес е адресът, на който ли-
цето пребивава. Всяко лице има само един настоящ адрес (чл. 94, ал. 1 и 2
ЗГР). Настоящият адрес на новороденото дете съвпада със съответните адреси
на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те из-
бират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи ад-
реси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето. Настоящият
адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина,
се вписва в личния регистрационен картон, а в автоматизираните информа-
ционни фондове се вписва само държавата. Адресната регистрация на лицето
е отразяване на настоящия и постоянния му адрес в регистрите на населението
и в Националната база данни "Население".

Разглежданото описание на административна услуга цели да укаже реда и
условията за издаване на 

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 96 ЗГР се извършва лично, а по изключение

- от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение
лица заявяването се извършва от законните им представители.

III. Необходими документи
Заявителят следва да подаде:
- заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна
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карта по образец на община Козлодуй;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
4. Адресна карта.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят
следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при запла-
щането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.
След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска ре-
гистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,
компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална
база данни "Население", и изготвя исканото удостоверение, което представя за
заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се предоставя на заявителя или
на упълномощеното от него лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

V. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за издаване на удостоверение

за промяна на настоящ адрес се събират такси. В съответствие с посочения
текст разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет -
гр. Козлодуй установява заплащането на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и

адресна карта
Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес и адресна

карта (за бежанец)
Образец на удостоверение за промяна в данните на настоящия адрес

166



167



168



169

Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за настоящ адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- адресна карта;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата Заявителят подава заявлението с приложените

документи лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра

за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да

заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която старши счето-

водителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите главният специа-

лист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно, административно и

информационно обслужване" извършва проверка в съответните регистри на община Козлодуй,

компютърният им еквивалент - Локална база данни "Население", в Национална база данни "На-

селение", извършва необходимите промени и изготвя исканото удостоверение, което представя

за заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се предоставя на заявителя или на упълномо-

щеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева



170



171



172

Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за настоящ адрес

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице по гражданско състояние

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно в случаите на упълномощаване;

- адресна карта;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на

услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса.

След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване" извършва проверка в

съответните регистри на община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална база данни

"Население", в Национална база данни "Население", извършва необходимите промени и изготвя

исканото удостоверение, което представя за заверка и в ТЗ ГРАО - Враца. Удостоверението се

предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 работен ден

7. Такси: 3 лева



173



ЗавЕрка на УДосТовЕрЕниЕ За насТоЯЩ аДрЕс

правно основание
чл. 24, ал. 2, чл. 95 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и ад-

министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на Об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

чл. 38, ал. 4, т. 47 от Устройствен правилник за организацията и дейността
на общинска администрация – Козлодуй (Устройствен правилник на общинска
администрация – гр. Козлодуй)

Характеристика
Легалното определение на понятието адрес е формулирано в чл. 89, ал. 1

ЗГР, според който адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето
живее или където то получава кореспонденцията си. Адресът в Република
България се състои задължително от името на областта, общината и населе-
ното място. В зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва
наименование на улица - площад, булевард, жилищен комплекс, квартал,
номер, вход, етаж, апартамент. Когато адресът е извън регулацията на населе-
ното място, вместо посочените данни се вписва името на местността от зем-
лището му.

Адресът бива постоянен и настоящ. Настоящ адрес е адресът, на който ли-
цето пребивава. Всяко лице има само един настоящ адрес (чл. 94, ал. 1 и 2
ЗГР). Настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните ад-
реси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те
избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи
адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето. Настоящият
адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина,
се вписва в личния регистрационен картон, а в автоматизираните информа-
ционни фондове се вписва само държавата. Адресната регистрация на лицето
е отразяване на настоящия и постоянния му адрес в регистрите на населението
и в Националната база данни "Население".

Разглежданото описание на административна услуга цели да укаже реда и
условията за заверка на удостоверение за настоящ адрес.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Съобразно разпоредбата на чл. 38, ал. 4, т. 47 от Устройствен правилник на

общинска администрация – гр. Козлодуй регистрацията по постоянен и настоящ
адрес на гражданите се води от служителите от отдел "Правно, нормативно,
административно и информационно обслужване".

II. Заявител
Съгласно разпоредбата на чл. 96 ЗГР се извършва лично, а по изключение

- от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично
пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение
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лица заявяването се извършва от законните им представители.
III. Нормативно установени изисквания
Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си

адрес (чл. 99, ал. 1 ЗГР).
IV. Необходими документи
Заявителят следва да представи адресна карта по образец и документ за

самоличност и документ за платена такса. Ако документите се подават от упъ-
лномощено лице, то следва да представи нотариално заверено изрично пълно-
мощно (чл. 96, ал. 2 ЗГР).

V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално

заверено пълномощно лице до община Козлодуй. Към заявлението се прилагат
необходимите документи. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за
извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят из-
дава квитанция за платена такса. След приемане на документите главният спе-
циалист "АПОН и гражданска регистрация" от отдел "Правно, нормативно,
административно и информационно обслужване" извършва проверка в съот-
ветните регистри на Община Козлодуй, компютърният им еквивалент - Локална
база данни "Население", в Национална база данни "Население", след което се
заверява адресната карта с пореден номер и дата. Адресната карта се предо-
ставя на заявителя или на упълномощеното от него лице. След връчването пре-
писката се архивира.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 на Общински
съвет - гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде изготвено в 1-дневен
срок.

VI. Такси
Текстът на чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗМДТ указва, че за заверка на адресна карта

се събират такси. В съответствие с посочения текст разпоредбата на чл. 42, ал.
1, т. 7 от Наредба № 11 на Общински съвет - гр. Козлодуй установява заплаща-
нето на такса в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Образец на адресна карта
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припоЗнаванЕ на ДЕТЕ

правно основание
Семеен кодекс (СК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга описва реда и условията за припознаване на дете.
Припознаването е един от способите за установяване произхода на дете,

който е свързан с волята на родителя. Припознаването е едностранен, строго
личен, формален, извънсъдебен правен акт, с който едно лице заявява, че да-
дено дете произхожда от него. Съгласно чл. 64 СК всеки родител може да при-
познае своето дете. Може да припознава както бащата, така и майката. Може
да се припознава лице, чийто произход не е установен с акт за раждане, с пре-
зумпцията за бащинство по чл. 61 СК, по съдебен ред или с по-ранно припо-
знаване. След оспорване на установен произход може да се извърши
припознаване. Законодателят не установява ограничения по отношение на това
кой може да бъде припознат. Допустимо е припознаване както на малолетни и
непълнолетни, така и на пълнолетни лица. Нещо повече, могат да бъдат при-
познати заченати деца и починали, когато са оставили низходящи (чл. 64 СК).
Припознаване на заченато дете се извършва под отлагателно условие, защото
до момента на раждането все още не съществува годен субект за припозна-
ване. В този случай припознаването се отнася до всяко дете, което жената ще
роди в определен бъдещ момент, и актът на припознаването ще породи дей-
ствие от момента на раждането. Припознаване на починало лице е възможно,
ако то е оставило свои низходящи. Целта е да не се конституира припознава-
щият като единствен наследник (низходящият наследява преди родителите).

Припознаването е формален акт. То може да бъде извършено по някой от
начините, посочени в чл. 65, ал. 1 СК: с лично писмено заявление на припозна-
ващия, адресирано до длъжностното лице по гражданско състояние; чрез пи-
смена декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия,
подадена до длъжностното лице по гражданското състояние; заявление, пода-
дено чрез управителя на заведението, в което се е родило детето.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган, пред който се осъществява припознаването, е длъжност-

ното лице по гражданско състояние в общината, на чиято територия е съставен
акта за раждане на припознаваното лице (чл. 65, ал. 1 СК). Съгласно чл. 35,
ал. 3 ЗГР длъжностно лице по гражданското състояние на територията на об-
щината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да възлага тази функция
на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското
състояние, на кметските наместници и на други лица от общинската админист-
рация.

2. Заявител
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Заявители са лицата, които желаят да припознаят детето (бащата и/или май-
ката).

3. Необходими документи
Лицето или лицата, желаещи да припознаят дете, подават:
- заявление (декларация) за припознаване;
- документ за самоличност;
- удостоверение за раждане на детето.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се подават в общината. Кметът или упълномощеното от него

длъжностно лице по гражданско състояние, което е сезирано от единия роди-
тел, съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия
родител, ако той е известен, и на детето, ако то е навършило четиринадесет
години (чл. 65, ал. 2 СК). Ако в 3-месечен срок от съобщаването другият роди-
тел или детето не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжност-
ното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за
раждането (чл. 66, ал. 1 СК).

Забележка: При припознаване, извършено преди съставяне на акта за раж-
дане, в същия акт се вписват данните на бащата, както и документът, удосто-
веряващ припознаването при наличие на съгласие на майката. Името на детето
се съставя по реда на чл. 12-14 ЗГР. Когато припознаването се извършва след
съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се
вписват в графа "Бележки" на акта за раждане (чл. 49 ЗГР).

При наличие на необходимите документи и при условие, че няма законови
пречки, лицето по гражданско състояние отразява промените в акта за раждане
на детето и издава ново удостоверение за раждане. Ако в 3-месечния срок от
съобщаването по чл. 66, ал. 1 СК припознаването се оспори с писмено заявле-
ние от другия родител или от навършилото четиринадесет години дете, про-
изводството се спира от длъжностното лице по гражданското състояние. В този
случай припознаващият може в 3-месечен срок от получаване на съобщението
да предяви иск за установяване на произхода (чл. 66, ал. 2 СК). Съдебното
установяване се извършва с положителен установителен иск. Предмет на до-
казване на този иск е биологичният произход. При уважаване на иска съдът се-
зира длъжностното лице по гражданското състояние с влязлото в сила съдебно
решение и то съставя акт за раждане или прави съответното вписване в графа
"Бележки" (при наличие на акт за раждане). Ако при припознаването детето е
малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършва-
нето на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е
станало по-късно. Ако искът бъде уважен, припознаването се заличава със
съответна бележка в акта за раждане. (чл. 66, ал. 4 СК).

Настоящата услуга се извършва в срок от три месеца.
5. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, дължимата такса е в размер на 3 лева.

образци и формуляри
Заявление за припознаване на дете
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Информация за административната услуга

припознаване на дете

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй При-

познаването се извършва пред длъжностното лице по гражданско състояние. На терито-

рията на общината това е кметът, но със заповед той може да възложи тази функция на

други длъжностни лица от общинската администрация (чл. 44, ал. 1, т. 14 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация).

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност на двамата родители;

- удостоверение за раждане на детето - оригинал (с печат за изплатена еднократна

помощ след раждане);

- квитанция за платена такса.

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се подават в община Козлодуй, като заявителят трябва да

плати и дължимата за извършване на услугата такса. Длъжностното лице по гражданско

състояние извършва проверка в локална база данни и отразява припознаването в акта за

раждане. Издава се ново удостоверение за раждане.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 3 месеца.

7. Такси: 3 лева



ЗавЕрка на ДокУМЕнТи по ГраЖДанско 
сЪсТоЯниЕ За чУЖБина

правно основание

Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други

книжа (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика

Настоящата услуга цели да укаже реда и условията, при които се извършва
заверка на документи по гражданско състояние за чужбина. Документи по граж-
данско състояние са удостоверенията, издадени въз основа на регистрите за
гражданското състояние и регистрите на населението. Тези регистри се създа-
ват и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и админи-
стративно обслужване на населението (ЕСГРАОН).

процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентно да извърши услугата е упълномощеното лице от общинската

администрация.
2. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лицата, за които се отнасят

съставените актове или изрично упълномощени от тях други лица.
3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде в община Козлодуй следните документи:
- заявление по образец;
- документ за самоличност;
- съответния издаден документ (дубликат от удостоверения за раждане,

граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на
имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостове-
рение за наследници и др.).

4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените документи се подават лично или чрез упълно-

мощено с нотариално заверено пълномощно лице до община Козлодуй.
Когато документът не е актуален или не е издаден от община Козлодуй, се

отказва извършването на тази услуга. В случай на отказ гражданинът се пре-
насочва към гише от фронт–офиса за издаване на актуално удостоверение или
към общината, издала удостоверението. В хипотезата на приемане на докумен-
тите вътрешният ход продължава с полагане на специалния печат за заверки
(правоъгълен печат) и подписване от  Кмет на общината и/или Секретар на об-
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щина Козлодуй, притежаващ спесимен за заверка. Следва таксуване на услу-
гата, комплектоване на документите и отразяване в деловодната система на
общината.

Срокът за извършване на услугата е един ден.
5. Такси
Съгласно Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй таксата за настоя-

щата услуга е 5 лева.

образци и формуляри

Заявление за заверка на документ по гражданско състояние/гражданска ре-
гистрация, предназначен за ползване в чужбина
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Информация за административната услуга

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- съответния издаден документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак,

смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключ-

ване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.);

- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в община Козлодуй. Когато документът не е актуален или не е

издаден от община Козлодуй, се отказва извършването на тази услуга. В случай на отказ

гражданинът се пренасочва към гише от фронт офиса за издаване на актуално удостоверение

или към общината, издала удостоверението. В хипотезата на приемане на документите вътреш-

ният ход продължава с полагане на специалния печат за заверки (правоъгълен печат) и подпи-

сване от главен специалист "АПОН и гражданска регистрация", притежаващ спесимен за

заверка.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 ден

7. Такси: 5 лева



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ За 
насТоЙничЕсТво и попЕчиТЕЛсТво

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 10, ал. 1, т. 19 от Устройствен правилник за организацията и дейността

на общинска администрация – Козлодуй (Устройствен правилник на общинска
администрация – Козлодуй)

чл. 42, ал. 2, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от

кмета на община Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице се из-
дава удостоверение за настойничество и попечителство.

Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни,
починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права.
Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение. (чл.
153, ал. 1 СК).

Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са не-
известни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родител-
ски права. Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено
запрещение. (чл. 153, ал. 2 СК).

Органът по настойничеството и по попечителството (в община Козлодуй това
е кмета или упълномощени от него кметове на кметства, в които се поддържат
регистри за гражданското състояние или други длъжностни лица от общинската
администрация) е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и за-
местник-попечител в 30-дневен срок от получаването на препис от съдебно ре-
шение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права,
както и от узнаването за смъртта на родителя.

Особени случаи са т.нар. настойничество и попечителство по право, когато
не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и
не се образуват настойнически дела. Лицата, които могат да бъдат настойници
или попечители по право, са изчерпателно изброени в чл. 173, ал. 1 и 2 СК и са
както следва:

- Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е управи-
телят на специализираната институция, в която то е настанено;

- Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поста-
вения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако
няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите ро-
дители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях.

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-по-
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печител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният
съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във воден от ор-
гана по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поста-
вения под настойничество или под попечителство регистър (чл. 174, ал. 1 СК).

След вписването в регистъра се издава удостоверение за настойничество
и попечителство, което е официален документ и с него настойникът или попечи-
телят може да докаже качеството си на такъв.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Съобразно разпоредбата на чл. 154 СК орган по настойничеството и по по-

печителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.
Съгласно Устройственият правилник на общинска администрация – Козлодуй
органът по настойничеството и по попечителството е кмета. Той може да
възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се
поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица
от общинската администрация.

II. Заявител
Всяко лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на на-

стойничество или на попечителство, е задължено да уведоми органа по настой-
ничество и по попечителство (чл. 153, ал. 3 СК). Когато се отнася до дете,
настанено в специализирана институция, уведомлението се прави от директора
в 7-дневен срок от настаняването, като следва да се уведоми и дирекция "Со-
циално подпомагане".

В случаите на настойничество и попечителство по право, извън случаите на
дете с неизвестни родители, заявлението следва да се подаде от съпруга или
родителите на поставения под пълно или ограничено запрещение.

III. Нормативно установени изисквания
Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и замест-

ник-попечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените
за умишлени престъпления (чл. 158 СК).

IV. Необходими документи
В случаите на настойничество и попечителство по право, заявителите

следва да представят в община Козлодуй следните документи:
1. заявление – свободен текст;
2. документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг;
3. документ от психиатричен диспансер, че настойникът (попечителят) не се

води на отчет;
4. свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);
5. съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на

лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
6. за малолетни и непълнолетни – препис-извлечение от акт за смърт на ро-

дител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват роди-
телски права.

V. Вътрешен ход на административната услуга
В случаите, когато в общината постъпят документи, удостоверяващи необхо-

димостта от назначаване на настойник или попечител, уведомление за необхо-
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димост от учредяване на настойничество или на попечителство, органът по на-
стойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически
съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, като срокът тече
от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение
или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на ро-
дителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК).

В случаите на постъпване на уведомление за необходимост от учредяване
на настойничество или на попечителство органът по настойничеството и по по-
печителството незабавно извършва проверка и ако са налице основанията за
това, назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в
горепосочения 30-дневен срок (арг. от 155, ал. 2 СК).

Забележка: Органът по настойничеството и по попечителството задължи-
телно изслушва детето при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето
и взема становище от дирекция "Социално подпомагане". При учредяване на
попечителство върху поставен под ограничено запрещение се изслушва и за-
претеният.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на
лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду
роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение,
които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие
за това. Те образуват настойнически съвет. В състава на настойническия съвет
могат да се включват и други подходящи лица.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на
лицето назначава попечител и заместник-попечител измежду горепосочените
лица, които са дали писмено съгласие за това (чл. 157 СК).

До вземането на решение за учредяване на настойничество или попечител-
ство органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни
мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено
под настойничество или попечителство, като лично или чрез определено от него
лице извършва опис на имуществото. При нужда органът по настойничеството
и по попечителството може да възложи на определено лице да изпълнява вре-
менно настойнически или попечителски функции.

Забележка: При учредяване на настойничество или попечителство над дете
органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция
"Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила (чл.
159, ал. 2 СК).

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-по-
печител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният
съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във водения от
органа по настойничеството и по попечителството регистър, въз основа на
който се издават и удостоверенията за настойничество и попечителство.

В случаите на подадено заявление от дееспособния съпруг или от родите-
лите на поставеното под пълно или ограничено запрещение лице, вписването
в регистъра се извършва въз основата на подаденото заявление, след което
се издава и удостоверение.

Попълненото заявление, придружено от останалите необходими документи,
се подава в Центъра за информация и обслужване на граждани (ЦИОГ) в об-
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щина Козлодуй, където документите се приемат от специалист от отдел
"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване". Спе-
циалистът от отдел " Правно, нормативно, административно и информационно
обслужване " в ЦИОГ окомплектова документите и насочва преписката към сек-
ретаря на общината. Издаденото удостоверение може да се получи от ЦИОГ. 

Съобразно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 5 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй услугата по учредяване на настойничество и назначаване
на попечител се извършва в срок до 30 дни.

VI. Обжалване на действията на органа по настойничеството и по попечи-
телството

Действията на органа по настойничеството и по попечителството, както и
отказът да се учреди настойничество или попечителство или да се вземат пред-
видените от СК охранителни мерки, могат да се обжалват от заинтересованите
лица или от прокурора пред районния съд. Това право има и дирекция "Соци-
ално подпомагане" в случаите, които се отнасят до деца. Решението на район-
ния съд е по същество и не подлежи на обжалване (чл. 161 СК).

VII. Такси
За извършване на настоящата услуга не се дължат такси.

образци и формуляри
Образец на удостоверение за настойничество/попечителство
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вЪЗсТановЯванЕ и проМЯна на иМЕ

правно основание
Административнопроцедуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за граж-

данската регистрация (Инструкция № 1)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Българските граждани, на които принудително е променено името, могат по

свое желание да възстановят предишното си име, ако не са упражнили това
свое право до този момент (чл. 19а, ал. 1 ЗГР и чл. 2, ал. 1 от Инструкция № 1).
По същия ред, посочен в чл. 19а, ал. 2 ЗГР могат да променят имената си и
българските граждани, родени след като имената на техните родители или на
един от тях са били принудително променени. Непълнолетни могат да възста-
новят или променят имената си, ако имената на родителите или на единия от
тях са били променени принудително при условията и реда, предвидени в чл.
19а, ал. 3 ЗГР. Правото се упражнява от законните им представители - родители
или настойници (чл. 2, ал. 2 Инструкция № 1). Могат да променят настоящите
си имена и непълнолетните деца на българските граждани по чл. 19а, ал. 4 ЗГР.
Услугата се осъществява съобразно правилата на чл. 19а, ал. 3 ЗГР.

Настоящото описание цели да укаже условията и реда, при които се възста-
новява името на български гражданин с принудително променено име.

Промяната на имената става по административен ред с мотивирано реше-
ние за възстановяване или промяна на име на длъжностното лице по граждан-
ското състояние, за разлика от общия ред, при който промяната се допуска от
съда. Решението се взема след обстоятелствена проверка в регистрите по
гражданско състояние и регистъра на населението. При наличие на всички за-
конови изисквания органът няма право на преценка.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентният орган, пред когото се осъществява услугата по възстановя-

ване или промяна на името по реда на чл. 19а ЗГР, е длъжностното лице по
гражданското състояние по постоянен адрес на заявителя - български гражда-
нин. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние
е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете
на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кмет-
ските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация.
(чл. 44 ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната админист-
рация, чл. 35, ал. 3 ЗГР).

2. Заявител
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Заявители по тази услуга могат да бъдат:
- българските граждани, на които принудително е променено името и желаят

да възстановят предишното си име;
- българските граждани, родени след като имената на техните родители или

на един от тях са били принудително променени. Непълнолетни могат да
възстановят или променят имената си, ако имената на родителите или на еди-
ния от тях са били променени принудително. Правото се упражнява от закон-
ните им представители - родители или настойници;

- децата на починалите до 30 юни 2001 г. български граждани, чиито имена
са били принудително променени и не са възстановени при условията и по реда
на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани (§ 1а, ал. 1 от
Преходните и Заключителни разпоредби на ЗГР). Ако децата са починали до
влизането в сила на този закон, правото на възстановяване на имената при-
надлежи последователно на следващите по степен низходящи;

- родителите на починалите до 26 ноември 1993 г. български граждани, чиито
имена са били принудително променени и не са възстановени при условията и
по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани, по
общо съгласие могат да възстановят имената на децата си (§ 1а, ал. 4 от Пре-
ходните и Заключителни разпоредби на ЗГР).

3. Необходими документи
Пред компетентния орган се подават следните документи:
- заявление по образец с нотариална заверка на подписа;
- документ за самоличност или копие от документ за самоличност.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се подават до кмета на община Козлодуй, където е постоянният

адрес на заявителя (чл. 3, ал. 1 и 4 от Инструкция № 1). Заявлението се подава
лично от лицето, чието име е сменено принудително. В случая, когато се възста-
новяват или променят имената на непълнолетни, то се подава и се подписва
от двамата родители или настойниците на непълнолетните. При разногласие
между тях спорът се решава от районния съд (чл. 19а, ал. 3 ЗГР и чл. 3, ал. 3
от Инструкция № 1). Подадените заявления се завеждат в специален регистър
в общината. В общинската администрация се извършва обстоятелствена про-
верка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на населението (чл.
4, ал. 1 от Инструкция № 1). Компетентното длъжностно лице проверява налице
ли са нотариална заверка на подписа на заявителя, дали постоянният му адрес
е на територията на община Козлодуй, данните на лицето (име, ЕГН и др.), при-
ложени ли са всички необходими документи към заявлението.

В случаите, когато постоянният адрес на лицето е различен от мястото,
където е съставен актът за раждане, преди произнасянето с решение по за-
явлението на лицето за възстановяване или промяна на името, длъжностното
лице по гражданското състояние по постоянния адрес по служебен път изисква
копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на съответ-
ното лице. Копието от акта за раждане или завереният му препис може да бъде
предоставено на длъжностното лице лично от заявителя съгласно чл. 4, ал. 5
от Инструкция № 1. Длъжностното лице по гражданското състояние се про-
изнася с мотивирано решение след проверка на всички обстоятелства,
свързани с условията и реда за възстановяване или промяна на името по ад-
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министративен ред (чл. 5 от Инструкция № 1). Когато заявлението отговаря на
изискванията по чл. 3 от Инструкция № 1 и са налице условията по чл. 2 от Ин-
струкция № 1, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя решение
за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 7, ал. 1
от Инструкция № 1). Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за
отразяване на промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта
за раждане, за вписване в акта за граждански брак, ако има съставен такъв.
Възстановеното име на лицето трябва да съответства на името в акта му за
раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията в бащи-
ното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице усло-
вията, установени от закона, длъжностното лице по гражданското състояние
отказва да възстанови или промени името по административен ред. Решението
се съставя в два екземпляра - за лицето и за прилагане към заявлението.

Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на за-
явителя. В този случай във всички екземпляри се вписва датата на връчване,
отбелязва се, че е връчено лично и лицето се подписва.

Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора
по реда на АПК. В 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта заинте-
ресуваните лица имат право да подадат жалба, с която да оспорят издадения
административен акт. Жалбата се подава чрез органа, издал акта до админи-
стративния съд. Съгласно чл. 133 АПК компетентен да разгледа делото е ад-
министративният съд, в района на който е седалището на органа, издал
оспорения административен акт.

Срокът за извършване на услугата е два дни.
5. Такси
Съгласно чл. 42, ал. 3, т. 12 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, настоящата услуга не подлежи на таксуване.

образци и формуляри
Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация
Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация за

промяна на име на непълнолетно дете
Образец на решение относно възстановяване (промяна) на име по реда на

чл. 19а от Закона за гражданската регистрация ("допускам")
Образец на решение относно възстановяване (промяна) на име по реда на

чл. 19а от Закона за гражданската регистрация ("не допускам")

193



194



195



196

Информация за административната услуга
възстановяване и промяна на име

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй Органът, пред
който се осъществява услугата по възстановяване или промяна на името по реда на  чл. 19а ЗГР,
е длъжностното лице по гражданското състояние по постоянен адрес на заявителя - български
гражданин. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът,
но със заповед той може да възложи тази функция на други длъжностни лица от общинската ад-
министрация (чл. 44, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция).

2. Документи, които се прилагат към заявлението:
- документ за самоличност или копие от документ за самоличност.
3. Начини на подаване: на хартия и лично
4. Срок за подаване: при необходимост
5. Производство по предоставяне на услугата
Документите се подават до кмета на община Козлодуй. Заявлението се подава лично от ли-

цето, чието име е сменено принудително. В случая, когато се възстановяват или променят име-
ната на непълнолетни, то се подава и се подписва от двамата родители или настойниците на
непълнолетните. При разногласие между тях спорът се решава от районния съд. Подадените за-
явления се завеждат в специален регистър в общината. В общинската администрация се из-
вършва обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на
населението. Компетентното длъжностно лице проверява данните на лицето (име, ЕГН и др.),
дали постоянният адрес на заявителя е на територията на община Козлодуй и приложени ли са
всички необходими документи към заявлението. 

Длъжностното лице по гражданското състояние се произнася с мотивирано решение след
проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна
на името по административен ред. Когато заявлението отговаря на нормативните изисквания,
компетентното длъжностно лице изготвя решение за възстановяване или промяна на името по
административен ред. Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за отразяване на
промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта
за граждански брак, ако има съставен такъв. Възстановеното име на лицето трябва да съответ-
ства на името в акта му за раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията
в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице условията, установени от
закона, старши специалистът по гражданското състояние отказва да възстанови или промени
името по административен ред. Решението се съставя в два екземпляра - за лицето и за прила-
гане към заявлението. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от проку-
рора по реда на АПК.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 2 дни
7. Такси: няма
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Информация за административната услуга
възстановяване и промяна на име

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй Органът, пред
който се осъществява услугата по възстановяване или промяна на името по реда на чл. 19а ЗГР,
е длъжностното лице по гражданското състояние по постоянен адрес на заявителя - български
гражданин. На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът,
но със заповед той може да възложи тази функция на други длъжностни лица от общинската ад-
министрация (чл. 44, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция).

2. Документи, които се прилагат към заявлението:
- документ за самоличност или копие от документ за самоличност.
3. Начини на подаване: на хартия и лично
4. Срок за подаване: при необходимост
5. Производство по предоставяне на услугата
Документите се подават до кмета на община Козлодуй. Заявлението се подава лично от ли-

цето, чието име е сменено принудително. В случая, когато се възстановяват или променят име-
ната на непълнолетни, то се подава и се подписва от двамата родители или настойниците на
непълнолетните. При разногласие между тях спорът се решава от районния съд. Подадените за-
явления се завеждат в специален регистър в общината. В общинската администрация се из-
вършва обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на
населението. Компетентното длъжностно лице проверява данните на лицето (име, ЕГН и др.),
дали постоянният адрес на заявителя е на територията на община  озлодуй и приложени ли са
всички необходими документи към заявлението.

Длъжностното лице по гражданското състояние се произнася с мотивирано решение след
проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна
на името по административен ред. Когато заявлението отговаря на нормативните изисквания,
компетентното длъжностно лице изготвя решение за възстановяване или промяна на името по
административен ред. Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за отразяване на
промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта
за граждански брак, ако има съставен такъв. Възстановеното име на лицето трябва да съответ-
ства на името в акта му за раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията
в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице условията, установени от
закона, старши специалистът по гражданското състояние отказва да възстанови или промени
името по административен ред. Решението се съставя в два екземпляра - за лицето и за прила-
гане към заявлението. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от проку-
рора по реда на АПК.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 2 дни
7. Такси: няма
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приЕМанЕ на исканиЯ и иЗвЪрШванЕ на проМЯна в акТовЕТЕ
За ГраЖДанско сЪсТоЯниЕ

правно основание
Граждански процесуален кодекс
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за

сключване на граждански брак и акт за смърт. Актовете за гражданско състоя-
ние, съставени по установен в ЗГР ред, имат доказателствена сила за отразе-
ните в тях данни до доказване на тяхната неистинност. Актовете за гражданско
състояние се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в об-
щината или кметството, на чиято територия са станали събитията. Промяна в
данните за гражданско състояние на лицата в съставени актове за гражданско
състояние се извършва по съдебен или административен ред. Всяка промяна
в данните по гражданското състояние, вписани в съставения вече акт, се отбе-
лязва в този акт на определено за целта място - графа "Бележки".

Настоящата услуга описва реда за приемане на искания и за извършване
на промяна в актовете за гражданско състояние на лицата.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган да извърши услугата е длъжностното лице по гражданско

състояние. На територията на общината длъжностно лице по гражданското
състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на
кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състоя-
ние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската адми-
нистрация. (чл. 44 ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 ЗГР).

2. Заявител
Заявител по тази услуга може да е лице, спрямо което е настъпила промяна,

изискваща изменение в акт за гражданско състояние.
3. Необходими документи
Заявителят следва да подаде:
- заявление по образец;
- документ за самоличност;
- съответния документ, удостоверяващ промяната.
4. Вътрешен ход на административната услуга
След получаването на документите в общинската администрация заявле-

нието се завежда, след което длъжностното лице по гражданско състояние из-
вършва промяна в регистрите по гражданско състояние и Локална база данни
"Население". Изходният документ се извежда и подпечатва от длъжностното
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лице по гражданско състояние, след което се предоставя на заявителя.
Срокът за предоставяне на услугата е един ден.
5. Такси
Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, за поправки в актовете за гражданско състояние такса не се дължи.
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иЗДаванЕ на прЕписи на УДосТовЕрЕниЯ иЛи 
на прЕписи-иЗвЛЕчЕниЯ оТ сЪсТавЕни акТовЕ 

За ГраЖДанско сЪсТоЯниЕ

правно основание
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се из-

дават преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние. Актовете
за гражданско състояние на лицата съгласно чл. 34 ЗГР са три: акт за раждане,
акт за сключване на граждански брак и акт за смърт. Съставени по установения
законов ред, те имат доказателствена сила за отразените в тях данни до дока-
зване на тяхната неистинност (чл. 34 ЗГР).

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентно да извърши настоящата услуга е овластеното със заповед на

кмета на община Козлодуй длъжностно лице от общинската администрация.
2. Заявител
Съгласно чл. 88 ЗГР, преписи от актове за гражданско състояние могат да

се издават на лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упъ-
лномощени от тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс
и на Наказателно-процесуалния кодекс.

3. Нормативно установени изисквания
Преписи или препис-извлечения се издават от община Козлодуй само ако

съответните актове са издадени на територията на общината.
4. Необходими документи
Предвидените необходими документи за извършване на услугата са:
- заявление, което може и да е постъпило по пощата или по електронен път;
- документ за самоличност на титуляра или на родителя или настойника -

за малолетни или непълнолетни лица;
- нотариално заверено пълномощно (когато се подава от пълномощник).
5. Вътрешен ход на административната услуга
След получаване на заявката се проверява самоличността на заявителя и

се прави проверка в базата данни. Заявлението се приема когато заявителят
има правен интерес и събитието е станало в община  Козлодуй, а в противен
случай се издава мотивиран отказ.

Заявлението с приложените документи се приема от служител от отдел
"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване". Той
извършва проверка в съответните регистри на общината и в компютърния им
еквивалент - Локална база данни "Население", и изготвя препис или заверено
копие от акта. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване
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на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят издава квитан-
ция за платена такса. Преписът/копието се издава от упълномощеното от кмета
на общината длъжностно лице по гражданско състояние и се предава на за-
явителя или се подготвя писмо–отговор със завереното копие или препис или
аргументиран отказ (за заявки получени по пощата). 

Срокът за извършване на услугата е до два дни.
6. Такси
За преписи от документи и преписи или заверени копия от актове по граж-

данско състояние таксата е в размер на 1 лев на страница (чл. 42, ал. 1, т. 12
от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за издаване на преписи на удостоверения или преписи-извлече-

ния от съставени актове за гражданско състояние
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сЪсТавЯнЕ на акТовЕ За ГраЖДанско сЪсТоЯниЕ на БЪЛГар-
ски ГраЖДани, коиТо иМаТ акТовЕ 

сЪсТавЕни в чУЖБина

правно основание
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящето описание на услугата е да укаже реда и условията,

при които се съставят актове за гражданско състояние на български граждани,
разполагащи с документи, съставени в чужбина. Актовете за гражданско
състояние са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за
смърт. Съставени по установения законов ред те имат доказателствена сила
за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34 ЗГР).

Съгласно чл. 69 ЗГР гражданите на Република България, които се намират
в чужбина, могат да поискат при спазване на българските или местните закони
съставянето на актове за гражданско състояние от съответния български дип-
ломатически или консулски представител, или от чуждестранните местни ор-
гани по гражданското състояние в мястото, където са настъпили събитията,
подлежащи на регистрация. Чл. 70, ал. 1 ЗГР указва, че български гражданин,
който е поискал от местен орган по гражданското състояние в чужбина съста-
вянето на акт за гражданско състояние, е длъжен да се снабди със заверен
препис или извлечение от съставения акт и не по-късно от шест месеца след
съставянето му да го предаде или изпрати на българския дипломатически или
консулски представител в тази страна, като същевременно му съобщи посто-
янния си адрес в Република България. Съгласно чл. 70, ал. 2 ЗГР, ако българ-
ският гражданин не е могъл да предаде или изпрати съставения от местен
орган по гражданското състояние в чужбина акт на български дипломатически
или консулски представител, той може да го представи направо на длъжност-
ното лице по гражданското състояние в общината по постоянен адрес.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на органите на

общинската администрация.
2. Заявител
Необходимите документи за съставяне на акт за раждане при съставен

такъв в чужбина се подават от родителите или от упълномощено лице.
Заявители за пресъставяне на акт за сключен граждански брак се подават

от съпрузите или от упълномощено лице. Възможно е документите да бъдат
подадени до общината и по консулски път.

Документите за съставяне на акт за смърт при съставен такъв в чужбина се
подават от упълномощено лице или служебно по консулски път по пощата.
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3. Нормативно установени изисквания
За да бъде издаден актът за раждане, респективно за сключване на граж-

дански брак, респективно за смърт е необходимо майката, съответно съпругът,
който е български гражданин, съответно починалото лице да е с постоянен
адрес в гр. Козлодуй. Съгласно изискването на чл. 70, ал. 2 ЗГР заявителят
трябва да представи съставения от местен орган по гражданското състояние в
чужбина акт заедно с легализиран и заверен превод на български език. Чл. 70,
ал. 3 ЗГР указва, че преписите или извлеченията от актовете за гражданско
състояние, съставени от орган на държавата, с която Република България няма
сключен договор за правна помощ, следва да бъдат легализирани и преведени.
Чл. 70, ал. 4 ЗГР сочи случаите, когато преписите и извлеченията от актовете
за гражданско състояние не се нуждаят от легализация. Това са случаите, ко-
гато те:

- произхождат от държава, която е ратифицирала Конвенцията за према-
хване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;

- произхождат от държава, с която Република България има сключен договор
за правна помощ, в който това изрично е посочено;

- са получени по дипломатически път.
4. Необходими документи
Заявителят по настоящата услуга трябва да представи в община Козлодуй

следните документи:
- заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние;
- оригинални документи от чужбина;
- легализирани и заверени преводи от Министерство на външните работи

или българското посолство в съответната страна;
- документ за самоличност;
- при необходимост нотариално заверено пълномощно.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават в община Козлодуй и се приемат от

длъжностното лице по гражданско състояние. Прави се проверка на самолич-
ността на заявителя съответно на покойния, на коректността на постъпилите
документи от чужбина. Документите се приемат когато са изрядни и са из-
пълнени посочените по-горе нормативно установени изисквания. В противен
случай се изготвя аргументиран отказ. В случай че документите са подадени
по консулски път по пощата и консулската преписка е погрешно адресирана до
община Козлодуй, документите се пращат към компетентната друга община.

След приемане на документите се извършва проверка в съответните реги-
стри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД)
"Население". Длъжностното лице съставя акта за гражданско състояние и из-
готвя удостоверение (препис-извлечение) от акта за гражданско състояние.

Срокът за извършване на услугата е 7 дни. Изготвеното удостоверение се
предоставя на заявителя.

6. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, таксата, която се дължи за извършване на настоящата услуга, е 5 лева.
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образци и формуляри

Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние
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Информация за административната услуга

съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат

актове съставени в чужбина

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

- препис или извлечение от съставен акт за гражданско състояние в чужбина;

- легализирани и заверени преводи от Министерство на външните работи или българското

посолство в съответната страна.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в община Козлодуй, прави се проверка на самоличността на заяви-

теля съответно на покойния, на коректността на постъпилите документи от чужбина. Докумен-

тите се приемат когато са изрядни и са изпълнени посочените по-горе нормативно установени

изисквания. В противен случай се изготвя аргументиран отказ. В случай че документите са пода-

дени по консулски път по пощата и консулската преписка е погрешно адресирана до община Коз-

лодуй, документите се пращат към компетентната друга община.

След приемане на документите се извършва проверка в съответните регистри на общината и

в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население". Длъжностното лице

съставя акта за гражданско състояние и изготвя удостоверение (препис- извлечение) от акта за

гражданско състояние.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 дни

7. Такси: 5 лева



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За вписванЕ в
рЕГисТриТЕ на насЕЛЕниЕТо на чУЖДЕнЕЦ с 

посТоЯнно МЕсТопрЕБиваванЕ иЛи БЕЖанЕЦ, 
иЛи на ЛиЦЕ БЕЗ ГраЖДансТво

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
На регистрация в регистрите на населението подлежат: всички български

граждани, независимо от това дали живеят в страната или не; чужденците с
дългосрочно пребиваване, получили разрешение за постоянно пребиваване за
неопределен срок; чужденци без гражданство, получили разрешение за посто-
янно пребиваване за неопределен срок; чужденци, получили статут на бежанец,
хуманитарна закрила и право на убежище по чл. 98 от Конституцията на Ре-
публика България. (чл. 3, ал. 2 ЗГР). Регистърът на населението в общината
се състои от личен регистрационен картон на лицата, имащи или имали по-
стоянен адрес в тази община. Той включва регистър на българските граждани;
регистър на чужденците по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗГР; регистър на починалите лица;
архивен регистър. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация се
съставя личен регистрационен картон (ЛРК) и запис в Национална база данни
"Население". Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в общи-
ната, в която е постоянният адрес на лицето (чл. 22, ал. 1 и ал. 2 ЗГР). Въз ос-
нова на регистрацията на населението се издават удостоверения от
общинската администрация.

Целта на настоящата услуга е да опише реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопре-
биваване или бежанец, или на лице без гражданство.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Органът, който осъществява услугата е длъжностното лице по гражданското

състояние. На територията на общината длъжностно лице по гражданското
състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на
кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състоя-
ние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската адми-
нистрация. (чл. 44 ал. 1, т. 14 ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 ЗГР). Съобразно цитираните
разпоредби, с писмена заповед кметът на община Козлодуй е възложил цити-
раните функции на длъжностни лица от общинската администрация.

2. Заявител
Заявител по тази услуга може да бъде чужденец с дългосрочно пребива-
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ване, получил разрешение за постоянно пребиваване за неопределен срок;
чужденец без гражданство, получил разрешение за постоянно пребиваване за
неопределен срок; чужденец, получил статут на бежанец, хуманитарна закрила
или право на убежище.

3. Необходими документи
За издаване на удостоверението се подава заявление за вписване в ре-

гистъра за население на община Козлодуй, придружено с:
- копия от документите за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълно-

мощник;
- уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване, когато удосто-

верението е за чужд гражданин или без гражданство с разрешено постоянно
пребиваване;

- заявление за постоянен адрес;
- адресна карта;
- други официални документи по гражданско състояние.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението постъпва в деловодството на общината, където му се дава вхо-

дящ номер и се разпределя в отдел "Правно, нормативно, административно и
информационно обслужване". Длъжностното лице въз основа на заявлението
и приложените към него документи извършва преценка за правния интерес от
получаване на исканото удостоверение. Такъв имат лицата, за които се отнасят
исканите удостоверения или упълномощени от тях лица. При липса на правен
интерес от получаване на исканото удостоверение длъжностното лице прекра-
тява административното производство. В случай че е налице правен интерес
от получаване на исканото удостоверение, компетентното длъжностното лице
извършва справка по личния регистрационен картон или извлечение от записа
на лицето в Национална база данни "Население" и издава исканото удостове-
рение. В удостоверението за вписване в картотечния регистър на населението
длъжностното лице отразява следните данни: името на лицето съгласно акта
за раждане и акта за граждански брак, ако има такъв; ЕГН и дата на раждане;
постоянен и настоящ адрес; гражданство; датата, от която лицето е вписано в
картотечния регистър на населението на гр. Козлодуй. След като попълни дан-
ните от гражданската регистрация длъжностното лице вписва датата на изда-
ване, името и длъжността си, подписва се и слага печат на общината. Когато в
регистрите на населението липсват данни за лицата, за които се иска удосто-
верението, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя мотивиран
отказ за издаване на исканото удостоверение (чл. 61 АПК).

Срокът за извършване на услугата е 1 ден.
Отказът за издаване на удостоверение от общината е отказ за извършване

на административна услуга и подлежи на обжалване по реда и в сроковете на
Административнопроцесуалния кодекс (§ 8 от Преходните и Заключителни раз-
поредби на АПК). Отказите за издаване на удостоверенията за данни по граж-
данска регистрация, както и съдържанието им, могат да бъдат оспорени пред
непосредствено по-горестоящия административен орган (чл. 81 АПК). Отказ на
кмета или на упълномощеното със заповед от него длъжностно лице да издаде
исканото удостоверение се обжалва пред областния управител (чл. 93 АПК).
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Жалба срещу отказ може да подаде лицето, на което е отказано издаването на
удостоверение (чл. 83 АПК). Жалбата се подава в 14-дневен срок от датата на
съобщаване за отказ от издаването на удостоверението. Мълчаливият отказ
може да се обжалва в едномесечен срок от изтичането на 14-дневния срок за
издаване на удостоверение. Съдържанието на удостоверението може да бъде
оспорено в 14-дневен срок от узнаването му (чл. 84 АПК). Жалбата се подава
в писмена форма на български език. Тя трябва да съдържа задължителните
реквизити по чл. 85 АПК. Към жалбата се прилагат или представят писмените
доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска
събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са взети пред-
вид при издаването на документ или при постановяването на отказа (чл. 85
АПК). Към жалбата задължително се прилагат: пълномощно, ако жалбата се
подава чрез пълномощник; документ за платена държавна такса, ако се дължи
такава; преписи от жалбата и писмените доказателства за заинтересованите
страни. В 7-дневен срок от получаването на жалбата кметът или упълномоще-
ното от него длъжностно лице може да преразгледа въпроса и да извърши ис-
каната услуга, съответно да извърши услугата в исканата форма или да издаде
нов документ. В тези случаи той е длъжен да уведоми заинтересуваното лице.
Съдържанието на новата справка подлежи на обжалване по административен
ред на общо основание като в този случай не се допуска повторно преразглеж-
дане на акта (чл. 91 АПК). Когато кметът не намери основание за пререшаване
на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на
областния управител (чл. 92, ал. 1 АПК). Последният се произнася по жалбата
най-късно две седмици след постъпването й с мотивирано решение, с което от-
меня отказа да се извърши административната услуга, съответно издаденото
удостоверение, чието съдържание се оспорва или отхвърля жалбата. Когато
незаконосъобразно е отказано извършване на административна услуга област-
ният управител задължава извършващия административната услуга орган да
стори това, като му определя и срок. Когато следва да се издаде друг документ,
областният управител връща преписката на кмета на общината със съответ-
ните задължителни указания (чл. 97 АПК).

Засегнатите лица, на които е отказано извършване на административни
услуги, могат да подават жалба пред съда независимо, че не е изчерпана
възможността за оспорване по административен път (чл. 148 АПК). Споровете
относно законосъобразността на отказите за издаване на удостоверенията по
чл. 7 ЗГР са подсъдни на административните съдилища. (чл. 132 АПК). Жал-
бата се подава до съда в писмена форма чрез кмета на общината. Жалбата се
подава в 14-дневен срок от съобщаването на акта или в едномесечен при
мълчалив отказ (чл. 149, ал. 1 АПК). Ако отказът е бил оспорен по администра-
тивен ред, срокът за обжалване тече от съобщението за произнасяне с реше-
ние, респективно от крайната дата, на която е трябвало да се произнесе при
мълчалив отказ. Жалбата се подава в писмена форма чрез кмета до админи-
стративния съд в 14-дневен срок от получаването на удостоверението, съот-
ветно от съобщаването на отказа за издаването му. Оспорващият е длъжен да
посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писме-
ните доказателства, с които разполага.

5. Такси
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Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-
дуй, дължимата такса за извършване на услугата е 3 лева. 

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за вписване в картотечния ре-

гистър
Удостоверение за вписване в регистъра за население на община Козлодуй
Образец на удостоверение за вписване в картотечния регистър на населе-

нието
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Информация за административната услуга

издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с посто-

янно местопребиваване или бежанец, или на лице без гражданство

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй Органът, който осъ-

ществява услугата е длъжностното лице по гражданското състояние. На територията на общи-

ната длъжностно лице по гражданското състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с

писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското

състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация.

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копия от документите за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване, когато удостоверението е за

чужд гражданин или без гражданство с разрешено постоянно пребиваване;

- заявление за постоянен адрес;

- удостоверение за българско гражданство;

- адресна карта;

- други официални документи по гражданско състояние.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението постъпва в деловодството на общината, където му се дава входящ номер и се

разпределя в отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване".

Длъжностното лице въз основа на заявлението и приложените към него документи извършва

преценка за правния интерес от получаване на исканото удостоверение. Такъв имат лицата, за

които се отнасят исканите удостоверения или упълномощени от тях лица. При липса на правен

интерес от получаване на исканото удостоверение длъжностното лице прекратява администра-

тивното производство. В случай че е налице правен интерес от получаване на исканото удосто-

верение, компетентното длъжностното лице извършва справка по личния регистрационен картон

или извлечение от записа на лицето в Национална база данни "Население" и издава исканото

удостоверение.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 1 ден;

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;
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Информация за административната услуга

издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с

постоянно местопребиваване или бежанец, или на лице без гражданство

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

Органът, който осъществява услугата е длъжностното лице по гражданското състояние.

На територията на общината длъжностно лице по гражданското състояние е кметът. Той

може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се под-

държат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица

от общинската администрация.

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копия от документите за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване, когато удостоверението е за

чужд гражданин или без гражданство с разрешено постоянно пребиваване;

- заявление за постоянен адрес;

- удостоверение за българско гражданство;

- адресна карта;

- други официални документи по гражданско състояние.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението постъпва в деловодството на общината, където му се дава входящ номер и се

разпределя в отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване".

Длъжностното лице въз основа на заявлението и приложените към него документи извършва

преценка за правния интерес от получаване на исканото удостоверение. Такъв имат лицата, за

които се отнасят исканите удостоверения или упълномощени от тях лица. При липса на правен

интерес от получаване на исканото удостоверение длъжностното лице прекратява администра-

тивното производство. В случай че е налице правен интерес от получаване на исканото удосто-

верение, компетентното длъжностното лице извършва справка по личния регистрационен картон

или извлечение от записа на лицето в Национална база данни "Население" и издава исканото

удостоверение.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 1 ден;

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;
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УсТановЯванЕ на наЛичиЕ на
БЪЛГарско ГраЖДансТво

правно основание
Закон за българското гражданство (ЗБГ)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона

за българското гражданство
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се из-

дава удостоверение за наличие на българско гражданство от министъра на пра-
восъдието. Чл. 25 от Конституцията на Република България посочва кои лица
са български граждани. Съгласно този текст български гражданин е всеки, на
когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на те-
риторията на Република България, ако не придобива друго гражданство по про-
изход. Текстът сочи и възможността българско гражданство да се придобие по
натурализация. Условията и реда за придобиване, загубване и възстановяване
на българското гражданство се уреждат от Закона за българското гражданство
(ЗБГ). Според посочения закон има три начина за придобиване на българско
гражданство – по произход, по месторождение и по натурализация. Български
гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български
гражданин, а също така и всяко лице, което е припознато от български гражда-
нин или чийто произход от български гражданин е установен със съдебно ре-
шение (чл. 8 и 9 ЗБГ). Български гражданин по месторождение е всяко лице,
родено на територията на Република България, ако не придобива друго граж-
данство по произход (чл. 10 ЗБГ), както и дете, намерено на територията на
Република България, чиито родители са неизвестни (чл. 11 ЗБГ). Условията за
придобиване на българско гражданство по натурализация са указани в чл. 12
– чл. 19 ЗБГ.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентна да приеме документите е общинската администрация в гр. Коз-

лодуй, но удостоверението за наличие на българско гражданство се издава от
министъра на правосъдието.

2. Заявител
Според разпоредбата на чл. 40 ЗБГ информация за гражданството на ли-

цата могат да искат:
- лицето, данни за гражданството на което се съхраняват, а след смъртта му

- неговите наследници;
- органите на съдебната власт, министерствата и органите на местното са-

моуправление и местната администрация в рамките на тяхната компетентност
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и в случаите, определени със закон.
3. Необходими документи
Документите, необходими за издаване на удостоверение за българско граж-

данство, са следните:
- постъпило по пощата или по електронен път заявление;
- документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни

и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато докумен-
тите не се подават от заинтересованото лице);

- документ за платена държавна такса;
- актуална снимка паспортен формат - 2 бр.;
- заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състоя-

ние;
- удостоверение за наследници (когато молбата се подава от наследник);
- документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната (в слу-

чай, че заинтересованото лице е в чужбина).
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава по

някой от указаните по-горе начини в общинската администрация, където се про-
верява самоличността на заявителя и обстоятелството дали е или е бил с по-
стоянен адрес в община Козлодуй. Ако лицето не е или не е било с постоянен
адрес в тази община, се прави аргументиран отказ. В случаите когато няма
отказ, вътрешният ход продължава с проверка в локалната база данни (ЛБД) и
личния регистрационен картон (ЛРК) на лицето, както и в семейния регистър
за наличие на исканата информация. Услугата се таксува и ЛРК или страницата
от семейния регистър и актовата книга за раждане се копират, след което до-
кументите се комплектоват, подготвя се писмо-запитване до Министерство на
правосъдието, отразява се в деловодната система и документите се предоста-
вят в деловодството. След изготвянето на удостоверението и получаването на
отговор от Министерство на правосъдието, отговорът се предоставя лично на
заявителя или се изпраща на заявения от него адрес. Като резултат от настоя-
щата услуга Министерството на правосъдието издава удостоверение за граж-
данство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин
съгласно регистрите, които се водят в министерството (чл. 39, ал. 1 ЗБГ).

Услугата по приемане и комплектоване на заявлението за наличие на
българско гражданство следва да се извърши в рамките на 14 дни.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, дължимата такса по настоящата услуга е в размер на 3 лева. 

образци и формуляри
Заявление за установяване наличието на българско гражданство
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Информация за административната услуга

Установяване на наличие на българско гражданство

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и  непълно-

летни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от заинте-

ресованото лице);

- документ за платена държавна такса;

- актуална снимка паспортен формат - 2 бр.;

- заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние;

- удостоверение за наследници (когато молбата се подава от наследник);

- документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната (в случай че заинтере-

сованото лице е в чужбина).

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава в общинската адми-

нистрация, където се проверява самоличността на заявителя и обстоятелството дали е или е бил

с постоянен адрес в община Козлодуй. Ако лицето не е или не е било с постоянен адрес в тази

община, се прави аргументиран отказ. В случаите когато няма отказ, вътрешният ход про-

дължава с проверка в локалната база данни (ЛБД) и личния регистрационен картон (ЛРК) на ли-

цето, както и в семейния регистър за наличие на исканата информация. Услугата се таксува и

ЛРК или страницата от семейния регистър и актовата книга за раждане се копират, след което

документите се комплектоват, подготвя се писмо-запитване до Министерство на правосъдието,

отразява се в деловодната система и документите се предоставят в деловодството. След изгот-

вянето на удостоверението и получаването на отговор от Министерство на правосъдието, отго-

ворът се предоставя лично на заявителя или се изпраща на заявения от него адрес. Като

резултат от настоящата услуга Министерството на правосъдието издава удостоверение за граж-

данство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите,

които се водят в министерството.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 1 ден;

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;



прЕДосТавЯнЕ на Данни по ГраЖДанска 
рЕГисТраЦиЯ на инсТиТУЦии

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Законът за гражданската регистрация дава възможност за предоставяне на

данни от гражданската регистрация на държавни органи съобразно законоуста-
новените им правомощия (чл. 7, т. 2 ЗГР). Дубликати на удостоверения и пре-
писи от актове може да се издават и изпращат при служебно писмено
поискване от общината по постоянен адрес на заинтересованите лица или от
други държавни органи, когато това е свързано с административното обслуж-
ване на лицата, вписани в акта (чл. 88, ал. 2 ЗГР). Предоставянето на тези
данни става чрез издаване на удостоверителни документи, които по официален
начин доказват и дават информация за:

- актуалното семейно положение на дадено лице (Удостоверение за семейно
положение);

- легитимните наследници на даден починал наследодател, съгласно раз-
поредбите на чл. 5 - чл. 12 от Закона за наследството (Удостоверение за на-
следници);

- липса на акт за раждане и акт за смърт (Удостоверение за липса на акт за
раждане и акт за смърт);

- родствените връзки на дадено лице с друго лице или група лица (Удосто-
верение за родствени връзки);

- удостоверяване, че две различни имена на дадено лице са идентични за
него в даден момент и го легитимират пред обществото, държавните органи и
други организации (Удостоверение за идентичност на имената);

- настоящ адрес (Удостоверение за настоящ адрес);
- постоянен адрес (Удостоверение за постоянен адрес).
Издаването на удостоверения за данни от гражданската регистрация на

държавни органи представлява административна услуга по смисъла на § 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията. Настоящата
услуга има за цел да изясни условията и реда, по който държавните
органи/гражданите могат да получат удостоверителни документи за данните от
гражданската регистрация на определени лица по чл. 7 ЗГР. Данните за граж-
данската регистрация са "лични данни" по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД. За-
конът за защита на личните данни има качеството на специален закон по
въпросите за защита на личните данни, в т. ч. и за реда, по който могат да бъдат
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предоставяни на трети лица. Право да получат данни за гражданската регист-
рация имат държавните органи и институции. За получаване на удостоверите-
лен документ държавните органи и институции следва да изпратят писмено
заявление или разпореждане, в което описват за какво/по какъв повод е не-
обходимо исканото удостоверение, както и основанието за това. С решение №
21 от 14.11.1996 г., по к. д. № 19 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 29.11.1996 г.)
Конституционният съд на Република България прие, че "основен, същностен
белег на държавния орган е наличието на властнически правомощия, които по
своето съдържание включват автономна директивна дейност на органа (като
елемент от неговата обща компетентност), правото му да издава задължителни
по своя характер предписания във формата на общи или индивидуални за-
дължителни актове". В гражданското общество защитата на общите и индиви-
дуалните интереси от страна на държавата е немислима без участието на
гражданите. С оглед на това държавата е прехвърлила свои функции върху раз-
лични публични институции (субекти на публичното право), които не са
държавни органи. Така публичните институции, които в гражданското общество
упражняват властнически функции по въпроси от обществен интерес, най-общо
се разделят на два вида: публични институции, които са държавни органи и пуб-
лични институции, които не са държавни органи. За да бъде определена една
публична институция като държавен орган, тя трябва да притежава освен по-
сочения от Конституционния съд белег още два - да е елемент от структурата
на държавата и да е включена в държавния бюджет.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Органът, който осъществява услугата, е длъжностното лице по гражданското

състояние. На територията на общината длъжностно лице по гражданското
състояние е кметът. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на
кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състоя-
ние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската адми-
нистрация (чл. 44 ал. 1, т. 14 ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 ЗГР).

2. Заявител
Право да получат удостоверения имат държавните органи и институции

съобразно законоустановените им правомощия. С Гражданския процесуален
кодекс на съда е предоставено правомощието сам да изиска от общината съот-
ветното удостоверение или да издаде на страна по делото съдебно удостове-
рение, въз основа на което тя да се снабди с официалния документ. В тези
случаи общината е длъжна да издаде исканото удостоверение или да обясни
причините за неиздаването му (чл. 186 ГПК). Частният съдебен изпълнител има
право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите
на изпълнението (чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за частните съдебни изпълнители).

3. Необходими документи
За издаване на което и да е от удостоверенията държавните органи или ин-

ституции следва да изпратят или подадат писмено заявление или разпореж-
дане, в което да опишат вида на исканото удостоверение, имената на лицата,
за които се отнася и други обстоятелства, известни на държавния орган.

4. Вътрешен ход на административната услуга

230



Заявлението, съответно разпореждането за издаване на съответното удо-
стоверение, се изпраща до:

- общинската администрация, където е постоянният адрес на лицето, за
което се иска удостоверението, защото там се намират регистрите на населе-
нието;

- общината по постоянен адрес на сродника на лицето, за което се иска удо-
стоверение за родствени връзки;

- кмета на общината, където е бил последният постоянен адрес на насле-
додателя - при удостоверение за наследници, защото справката се прави по
регистрите за починалите лица в дадена община (чл. 23, ал. 3, т. 3 ЗГР).

В заявлението, съответно в разпореждането до общината, държавният
орган/институция описва искането си, както и за какво му е необходима инфор-
мацията. Заявлението или разпореждането постъпва в деловодството на об-
щина Козлодуй, където му се дава входящ номер и се разпределя на
компетентното длъжностно лице. Въз основа на заявлението се извършва
справка по личния регистрационен картон, данните от регистрите на населе-
нието, като се разглеждат и представените доказателства (когато има такива).
След установяване на обстоятелствата, за които се отнася искането, се издава
съответното удостоверение. Предвиденият срок за извършване на услугата е
до два дни. Когато в разпореждането на съда или частния съдебен изпълнител
е даден по-кратък срок за изпълнение на услугата, длъжностното лице е
длъжно да го спази.

В случай че длъжностното лице по гражданското състояние откаже да пред-
стави поискан му от съда документ, съдът му налага глоба от 50 до 300 лв. в
зависимост от обстоятелствата и го подканва отново да го представи. Такава
глоба налага и държавният или частният съдебен изпълнител (чл. 87 и чл. 93
ГПК).

Държавните органи и институции, за които не е предвидено, че налагат
глоби, могат да обжалват отказа за издаване на искания акт по реда на АПК.
Отказът за издаване на удостоверение от общината е отказ за извършване на
административна услуга и подлежи на обжалване по реда и в сроковете на АПК
(§ 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на АПК).

Отказите за издаване на удостоверенията за данни по гражданска регист-
рация, както и съдържанието им, могат да бъдат оспорени пред непосредствено
по-горестоящия административен орган (чл. 81 АПК). Отказ на кмета или на
упълномощеното със заповед от него длъжностно лице да издаде исканото удо-
стоверение се обжалва пред областния управител (чл. 93 АПК). Жалба срещу
отказ може да подаде органът или институцията, на която е отказано издава-
нето на удостоверение (чл. 83 АПК). Жалбата се подава в 14-дневен срок от
датата на съобщаване за отказ от издаването на удостоверението. Мълчали-
вият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от изтичането на 14-днев-
ния срок за издаване на удостоверение. Съдържанието на удостоверението
може да бъде оспорено в 14-дневен срок от узнаването му (чл. 84 АПК). Жал-
бата се подава в писмена форма на български език. Тя трябва да съдържа за-
дължителните реквизити по чл. 85 АПК. Към жалбата се прилагат писмените
доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска
събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са взети пред-
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вид при издаването на документ или при постановяването на отказа (чл. 85
АПК). Към жалбата се прилагат:

- пълномощно, ако жалбата се подава чрез пълномощник;
- удостоверение за регистрация и актуално състояние на търговец или юри-

дическо лице;
- документ за платена държавна такса, ако се дължи такава;
- преписи от жалбата и писмените доказателства за заинтересованите

страни.
В 7-дневен срок от получаването на жалбата кметът или упълномощеното

от него длъжностно лице може да преразгледа въпроса и да извърши исканата
услуга, съответно да извърши услугата в исканата форма или да издаде нов
документ. В тези случаи той е длъжен да уведоми заинтересуваното лице.
Съдържанието на новата справка подлежи на обжалване по административен
ред на общо основание, като в този случай не се допуска повторно преразглеж-
дане на акта (чл. 91 АПК). Когато кметът не намери основание за пререшаване
на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на
областния управител (чл. 92, ал. 1 АПК). Последният се произнася по жалбата
най-късно две седмици от постъпването й с мотивирано решение, с което от-
меня отказа да се извърши административната услуга, съответно издаденото
удостоверение, чието съдържание се оспорва, или отхвърля жалбата. Когато
незаконосъобразно е отказано извършване на административна услуга, област-
ният управител задължава извършващия административната услуга орган да
стори това, като му определя и срок. Когато следва да се издаде друг документ,
областният управител връща преписката на кмета на общината със съответ-
ните задължителни указания (чл. 97 АПК).

Засегнатите институции, на които е отказано извършване на администра-
тивни услуги, могат да подават жалба пред съда независимо, че не е изчерпана
възможността за оспорване по административен път (чл. 148 АПК). Споровете
относно законосъобразността на отказите за издаване на удостоверенията по
чл. 7 ЗГР са подсъдни на административните съдилища (чл. 132 АПК). Жалбата
се подава до съда в писмена форма чрез кмета на общината в 14-дневен срок
от съобщаването на отказа или в едномесечен срок при мълчалив отказ (чл.
149, ал. 1 АПК). Ако отказът е бил оспорен по административен ред срокът за
обжалване тече от съобщението за произнасяне с решение, респективно от
крайната дата, на която е трябвало да се произнесе при мълчалив отказ. Жал-
бата се подава в писмена форма чрез кмета до административния съд в 14-
дневен срок от съобщаването на отказа за издаване на искания документ.

5. Такси
Държавните органи и институции, както и органите на съдебната власт са

освободени от заплащане на такса за извършената услуга. 
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приЕМанЕ и ЗавЕЖДанЕ на вЪЗраЖЕниЯ на 
ГраЖДани по рЕДа на чЛ. 93, аЛ. 5 оТ Закона 

За ГраЖДанскаТа рЕГисТраЦиЯ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс
чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)
Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да изясни реда, по

който в община Козлодуй се приемат и завеждат възражения на граждани по
реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация. Съобразно по-
сочената разпоредба всеки собственик или ползвател на жилище може да
възрази пред кмета на общината срещу ползването на неговия постоянен адрес
от трети лица.

Постоянният адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да
бъде вписано в регистрите на населението. Всяко лице може да има само един
постоянен адрес, който винаги е на територията на Република България.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
В съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 5 ЗГР компетентен да приеме

възражението е кметът на общината. Кметът може да оправомощи определени
длъжностни лица, които да извършват разглежданата услуга.

II. Правоимащо лице
Всеки собственик или ползвател на жилище може да възрази пред кмета на

общината срещу ползването на неговия адрес от трети лица (чл. 93, ал. 5 ЗГР).
III. Нормативно установени изисквания
Възражението следва да бъде отправено към кмета на общината по посто-

янния адрес на правоимащото лице. Следователно, постоянният му адрес
следва да бъде на територията на община Козлодуй.

IV. Необходими документи
За да бъде извършена разглежданата услуга е необходимо правоимащото

лице да отправи възражение в свободен текст до кмета на община Козлодуй и
да удостовери самоличността си с документ за самоличност. Когато докумен-
тите се представят от пълномощник, той следва да представи и пълномощно.

V. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се представят в Центъра за информация и об-

служване на гражданите в община Козлодуй. Правоимащите физически лица
се легитимират с валиден документ за самоличност. Когато правоимащото фи-
зическо лице има повече от едно гражданство и едното от тях е българско, то
се легитимира пред длъжностното лице с валиден български документ за са-
моличност. Окомплектованата преписка се насочва към упълномощеното от
кмета длъжностно лице, което разглежда възражението и изготвя становище.
Заинтересованите лица могат да получат становището от Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите. Непосредствено след връчване на стано-
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вището на заинтересованите лица преписката се архивира.
VI. Такси
За извършване на услугата не се дължат такси.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За вЕрЕн ЕГн оТ
ТЕриТориаЛно ЗвЕно "ГраЖДанска рЕГисТраЦиЯ

и аДМинисТраТивно оБсЛУЖванЕ" враЦа

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за българските лични документи
Правилник за издаване на българските лични документи
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и бла-

гоустройството (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Поместеното описание на административна услуга цели да укаже редът и

условията, при които се издава удостоверение за верен единен граждански
номер (ЕГН). Единният граждански номер е административен идентификатор
на подлежащите на регистрация физически лица. Това е уникален номер, чрез
който физическите лица се определят еднозначно (чл. 11, ал. 1 ЗГР).

Единният граждански номер е съставен от 10 цифри. Първите шест цифри
показват датата на раждане на лицето в поредност година, месец, дата. След-
ващите три цифри показват поредността на раждането (от 000 до 999), като де-
ветата цифра е четна за лицата от мъжки пол и нечетна за лицата от женски
пол. Десетата цифра от ЕГН е контролна.

Целта на услугата по корекция на ЕГН е да се поддържа в максимална сте-
пен верността на Единната система за гражданска регистрация и администра-
тивно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Общинската администрация е
отговорна за поддържането на ЕСГРАОН на общинско равнище (чл. 114, ал. 1
ЗГР). По смисъла на чл. 100 ЗГР ЕСГРАОН е национална система за граждан-
ска регистрация на физическите лица в Република България и източник на
лични данни за тях. ЕСГРАОН функционира на национално, областно и общин-
ско равнище и чрез нея се отразяват всички промени по гражданското състоя-
ние на лицата в регистрите на населението по постоянен адрес (чл. 39 и чл.
102 ЗГР).

Верността на ЕГН се установява чрез проверка на датата на раждане, пола
на лицето и контролната цифра. В някои случаи се налага коригирането на
единни граждански номера. Това са случаите на:

- несъответствие на годината, месеца или деня на раждане със записаните
цифри в първите шест позиции на ЕГН;

- несъответствие на пола на лицето с цифрата за пола в ЕГН;
- наличие на повече от един ЕГН;
- получаване на един и същ ЕГН от две и повече лица.
В случаите на извършени промени в ЕГН се издава удостоверение за верен

ЕГН. To съдържа данни за коректния ЕГН на лицето и промените му при нали-
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чие на такива.
Издаването на удостоверение за верен ЕГН представлява административна

услуга по смисъла на § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Промяна на ЕГН се извършва само по административен ред. Необходимите

корекции се извършват от териториално звено "Гражданска регистрация и ад-
министративно обслужване" (ТЗ "ГРАО") Враца по предложение на длъжност-
ните лица от общинска администрация гр. Козлодуй. Териториалните звена
"ГРАО" са единствените компетентни органи, които осъществяват дейността по
присвояване, коригиране и заличаване на ЕГН и издават удостоверения за
верен ЕГН.

2. Заявител
Съгласно чл. 88 ЗГР удостоверения за верен ЕГН могат да се издават на

лицата, за които се отнасят съставените актове, на изрично упълномощени от
тях други лица или по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказа-
телно-процесуалния кодекс.

3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде в община Козлодуй заявление за извършване

на услугата и документ за самоличност.
4. Вътрешен ход на административната услуга
След постъпване на заявлението в ЦИОГ, то се насочва към главен специа-

лист "ЕСГРАОН". Заявителят следва да заплати и дължимата такса за из-
вършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят
издава квитанция за платена такса. Главен специалист "ЕСГРАОН" сравнява
данните на заявителя в регистрите на населението на община Козлодуй. 

След получаване на искането специалистите от ТЗ "ГРАО" Враца извършват
проверка дали лицето няма запис с друг ЕГН в Национална база данни "Насе-
ление". 

За всички извършени промени в ЕГН ТЗ "ГРАО" Враца издава "Удостовере-
ние за верен ЕГН". 

Услугата следва да бъде извършена в 7-дневен срок от датата на започване
на производството. За дата на започване производството се счита датата на
подаване на заявлението.

Общинската администрация уведомява заявителя за издаденото удостове-
рение в 3-дневен срок от получаването му от ТЗ "ГРАО" Враца.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, таксата за издаване на удостоверение за верен ЕГН е 3 лева. 

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за верен единен граждански

номер (ЕГН)
Образец на удостоверение за верен ЕГН
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за верен ЕГн от териториално звено "Гражданска

регистрация и административно обслужване" враца

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, ако се подава от пълномощник.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

След постъпване на необходимите документи за корекция на ЕГН те се приемат от специа-

лист "АПОН и гражданска регистрация" и се насочват към главен специалист "ЕСГРАОН". Заяви-

телят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на

която старши счетоводителят издава квитанция за платена такса. Главен специалист "ЕСГРАОН"

сравнява данните от представените с документите данни и данните на заявителя в регистрите на

населението на община Козлодуй. Когато се установят разлики в деня, месеца, годината на раж-

дане или пола на молителя по удостоверителен документ за раждане и записаните в ЕГН цифри,

длъжностното лице от общинската администрация прави предложение до ТЗ "ГРАО" Враца за

присвояване на нов ЕГН. Към искането се прилагат копия от акта за раждане (удостоверението

за раждане) и личния регистрационен картон (ЛРК) на заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 7 дни;

7. Такси

- обикновена услуга - 3 лева;
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присвоЯванЕ на ЕГн

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
Закон за чужденците в Република България
Закон за убежището и бежанците (ЗУБ)
Правилник за издаване на българските лични документи
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и бла-

гоустройството (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са редът и предпоставките за присвояване

на единни граждански номера от българските граждани, от чужденците, нами-
ращи се на територията на Република България, и от лицата, придобили
българско гражданство. Целта на услугата по присвояване на ЕГН е всяко лице
да получи уникален номер, чрез който да бъде идентифицирано. Единният
граждански номер (ЕГН) е административен идентификатор на подлежащите
на регистрация физически лица. Това е уникален номер, чрез който физиче-
ските лица се определят еднозначно (чл. 11, ал. 1 ЗГР). Единният граждански
номер е съставен от 10 цифри. Първите шест цифри показват датата на раж-
дане на лицето в поредност година, месец, дата. Следващите три цифри пока-
зват поредността на раждането (от 000 до 999), като деветата цифра е четна
за лицата от мъжки пол и нечетна за лицата от женски пол. Десетата цифра от
ЕГН е контролна. Главна дирекция " Гражданска регистрация и администра-
тивно обслужване" в края на всяка календарна година отпечатва по области
каталози с единни граждански номера за следващата година. В тези каталози
се записват присвоените ЕГН и трите имена на лицата, получили ЕГН, место-
рождението и постоянният адрес.

Съгласно чл. 3, ал. 2 ЗГР, в регистрите на населението се вписват всички
български граждани, както и:

- чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република
България;

- лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Репуб-
лика България;

- лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които
е предоставено убежище в Република България.

Чужденец по смисъла на ЗГР е всяко лице, което не е български гражданин
(чл. 2, ал. 1 ЗГР). Чужденците пребивават в Република България краткосрочно
и дългосрочно. Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизането
в страната. Срокът може да бъде продължен от службите за административен
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контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер. Дългосрочното
пребиваване е продължително - с разрешен срок до една година и постоянно -
с разрешен неопределен срок.

Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който
основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, нацио-
налност, принадлежност към определена социална група или политическо мне-
ние и/или убеждение, намира се извън страната, чийто гражданин е, или ако е
без гражданство, се намира извън страната на постоянното си местоживеене и
поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази
страна или да се завърне в нея. За бежанци се смятат съпругът на чужденец с
предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни, не-
встъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус или
не са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 1 ЗУБ (чл. 8, ал. 9 ЗУБ).

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или
да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен
на реална опасност от тежки посегателства, като смъртно наказание или екзе-
куция; изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;
тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице
поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.
Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хумани-
тарен характер или на други основания, предвидени в българското законода-
телство, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния
комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бе-
жанците. Такъв статут се предоставя и на чужденец, намиращ се на терито-
рията на Република България, признат като бежанец по мандата на Върховния
комисар на Организацията на обединените нации за бежанците (чл. 9, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 10 ЗУБ).

След присвояване на ЕГН на чужденци и лица, придобили българско граж-
данство, същите получават уникален идентификационен номер, чрез който да
бъдат вписани в регистъра на чужденците, съответно в регистрите на българ-
ските граждани, които се поддържат във всяка община (чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2
ЗГР).

Случаите, когато се присвоява ЕГН на българските граждани са следните:
- когато раждането е съобщено писмено и обявено устно в срок 5 дни, като

денят на раждането не се брои. Обявяването на раждането е задължение на
бащата и се прави лично или чрез нотариално упълномощено лице. В случаите,
когато бащата е починал, отсъства от населеното място или е в невъзможност
да обяви раждането поради тежка болест, лишаване от свобода и други при-
чини, ако е в неизвестност или е неизвестен, обявяването се извършва от лице,
присъствало на раждането. Ако раждането е станало, когато майката е била
вън от своето жилище, задължението да обяви раждането е на лицето, в дома
на което е станало раждането. Майката също може да обяви за раждането
лично или чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 1, 3 и 4 ЗГР);

- когато раждането не бъде обявено в определения срок, но писменото съоб-
щение е направено или длъжностното лице научи за раждането в течение на
календарната година, когато е настъпило събитието (чл. 44, ал. 1 ЗГР);

- когато календарната година и срокът за обявяване на раждането са изтекли
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(чл. 44, ал. 2 ЗГР);
- когато новороденото дете е изоставено или подхвърлено (чл. 48, ал. 1 и 2

ЗГР);
- когато лицето бъде осиновено при условията на пълно осиновяване (чл.

50, ал. 1 и 2 ЗГР);
- когато раждането е станало на кораб, плаващ под български флаг в открито

море (чл. 66 и чл. 67 ЗГР);
- когато се съставя акт за раждане въз основа на съставен в чужбина такъв

(чл. 69 – чл. 72 ЗГР).
Присвояването на ЕГН е административна услуга и съгласно разпоредбата

на § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Административнопроце-
суалния кодекс при извършването, както и при оспорване на отказа за из-
вършване на същата, се прилагат производствата за издаване на индивидуални
административни актове и тяхното обжалване, уредени в АПК.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Териториалните звена Гражданска регистрация и административно обслуж-

ване (ТЗ "ГРАО") са единствените компетентни органи, които осъществяват
дейността по присвояване на ЕГН и издават удостоверения за верен ЕГН (чл.
27, ал. 3, т. 5 от Правилника).

II. Заявител
1. Задължени лица по услугата по присвояване на ЕГН на български граж-

дани
За да бъде изпратено заявление за присвояване на ЕГН от общинската ад-

министрация до ТЗ "ГРАО" Враца е необходимо да бъде съставено съобщение
за раждане.

Съобщението за раждане се съставя писмено от ръководителя на лечебното
заведение или лицето, на което със заповед е възложено това, когато ражда-
нето е станало в лечебно заведение, или от компетентно медицинско лице, ко-
гато раждането не е станало в лечебно заведение (чл. 43, ал. 2 ЗГР).
Съобщението за раждане се съставя веднага след раждането, независимо дали
детето е живородено или не.

Съобщението за раждане се изготвя от длъжностното лице по гражданско
състояние в общината, в следните случаи:

- в населеното място, където е станало раждането, няма компетентно ме-
дицинско лице (чл. 43, ал. 2 ЗГР);

- раждането не е обявено в определения срок, но узнаването за него става
в течение на същата календарна година (чл. 44, ал. 1 ЗГР);

- календарната година и срокът за обявяване на раждането са изтекли. В
този случай съобщението се съставя след представяне на съдебно решение,
постановено по искане на родителите, лицето или прокурора (чл. 44, ал. 2 ЗГР);

- детето е било изоставено или подхвърлено след раждането. Съобщението
се съставя след представяне на протокол за намиране на детето. Протоколът
се съставя в лечебното заведение, където детето е предадено или изоставено
в присъствието на представител на Министерството на вътрешните работи, на
лечебното заведение и на лицето, намерило и предало детето. В протокола се
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отбелязват времето и мястото, където е намерено детето, пол и предполагаема
дата на раждане, особени белези, които детето има по тялото си, описание на
дрехите, с които е намерено, други обстоятелства. Протоколът се подписва от
лицето, намерило детето, и от присъстващите представители, подпечатва се и
се изпраща в общината, в която се намира лечебното заведение, за да се
състави акт за раждане. Актът за раждане се съставя въз основа на протокола,
който става неразделна част от него (чл. 48, ал. 1, 2 и 3 ЗГР);

- при пълно осиновяване. Съобщението се съставя след получаване на за-
верен препис от съдебно решение за пълно осиновяване, в което следва да
бъде посочена община Козлодуй, в която да се издаде новият акт за раждане
с нов ЕГН (чл. 50 ЗГР);

- при раждане, станало на кораб, плаващ под български флаг в открито
море. Съобщението се съставя след получаване на препис от акта за раждане,
съставен от капитана на българския кораб, на борда на който е станало раж-
дането. Капитанът на кораба е длъжен да предаде препис от съставения акт
за раждане в службата за гражданското състояние при общината в първото
българско пристанище, в което е влязъл корабът, или на българското диплома-
тическо или консулско представителство в страната, в чието пристанище влезе
корабът. Ако в страната няма българско представителство, капитанът на кораба
е длъжен да изпрати преписите на българския дипломатически или консулски
представител в най-близката страна, където има българско дипломатическо
или консулско представителство. Длъжностното лице по гражданското състоя-
ние или българският дипломатически или консулски представител в 15-дневен
срок от получаването на преписа са длъжни да го препратят в общината по по-
стоянния адрес на майката (чл. 67 ЗГР);

- актът за раждане е съставен в чужбина. Съобщението се съставя след по-
лучаване на заверен препис или извлечение от акта за раждане, придружен
със заверен и легализиран превод. Български гражданин, който е поискал от
местен орган по гражданското състояние в чужбина съставянето на акт за граж-
данско състояние, е длъжен да се снабди със заверен препис или извлечение
от съставения акт и не по-късно от шест месеца след съставянето му да го пре-
даде или изпрати на българския дипломатически или консулски представител
в тази страна, като същевременно му съобщи постоянния си адрес в Република
България. Ако българският гражданин не е могъл да предаде или изпрати
съставения от местен орган по гражданското състояние в чужбина акт на
български дипломатически или консулски представител, той може да го пред-
стави направо на длъжностното лице по гражданското състояние в общината
по постоянен адрес заедно с легализиран и заверен превод на български език
(чл. 70 ЗГР).

Дипломатически или консулски представител на Република България в чуж-
бина, който узнае, че в страната, където е акредитиран, се е родил български
гражданин, но в 6-месечен срок от настъпване на събитието не му е бил пред-
ставен в представителството заверен препис или извлечение от акта за раж-
дане, се снабдява веднага служебно с необходимите документи. Преписът или
извлечението от акта за раждане, заедно с легализиран превод на български
език, заверен по съответния ред, се изпращат в Министерството на външните
работи на Република България за препращане по постоянния адрес на майката.
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Ако не е съставен акт от местните органи, дипломатическият или консулският
представител в съответната страна изисква по официален път съставянето му,
ако законите на страната допускат това (чл. 71 ЗГР). В срок три месеца от по-
лучаването на акт за раждане, издаден от местен орган, или след съставянето
на акт в дипломатическото или консулското представителство, съответният
представител на Република България изпраща заверен препис в Министерст-
вото на външните работи на Република България, което в срок от 15 дни след
получаването му го препраща в общината по постоянния адрес на майката, а
ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.
Длъжностното лице по гражданското състояние в общината съставя акт за раж-
дане въз основа на получения препис.

2. Задължени лица по услугата по присвояване на ЕГН на чужденци и на
лица, придобили българско гражданство

Право да искат да им бъде присвоен ЕГН и да бъдат вписани в регистъра
на населението имат:

- чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република Бълга-
рия;

- лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Репуб-
лика България;

- чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут;
- чужденците, на които е предоставено убежище в Република България;
- лицата, придобили българско гражданство по реда на Глава V ЗБГ.
III. Необходими документи
1. Необходими документи за присвояване на ЕГН на български граждани
За да започне процедурата по присвояване на ЕГН на български граждани

задълженото лице следва да подаде заявление за присвояване на ЕГН и съоб-
щението за раждане.

2. Необходими документи за присвояване на ЕГН на чужденци и на лица,
придобили българско гражданство

Чужденците по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗГР представят един съответния документ:
- разрешение за постоянно пребиваване, издадено от органите на МВР (чл.

90, т. 3 ЗМВР);
- временно удостоверение на бежанец, издадено от Държавната агенция за

бежанците или съобщение за раждане на дете от родители със статут на бе-
жанец или хуманитарен статут;

- заявление от лице, което се установява на постоянен адрес в тази община;
- удостоверение за лица без гражданство (чл. 26, ал. 2 ЗГР).
Лицата, придобили българско гражданство, представят удостоверение за

българско гражданство, копие от документи за гражданско състояние и заявле-
ние за постоянен адрес в община Козлодуй (чл. 26, ал. 1 ЗГР).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
След получаването или съставянето му съобщението за раждане се из-

праща в съответното ТЗ "ГРАО" Враца с искане за присвояване на ЕГН на ли-
цето.

Чужденците по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗГР и лицата, придобили българско граждан-
ство, се явяват лично, чрез пълномощник или чрез законния си представител в
съответната общинска администрация, както следва:
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- чужденците с разрешение за постоянно пребиваване – в общината за която
са получили разрешението.

- лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Репуб-
лика България, чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут и
чужденците, на които е предоставено убежище в Република България – в об-
щината, в която са приели да живеят.

- лицата, придобили българско гражданство по реда на Глава V ЗБГ – в об-
щината, където е постоянният им адрес.

Заявлението за присвояване на ЕГН и приложимите към него документи се
изпращат в ТЗ "ГРАО" Враца. При получаване на искането за присвояване на
ЕГН, служител от ТЗ "ГРАО" Враца преглежда приложените документи, попълва
ЕГН в искането и изпраща обработения образец за актуализация на Национал-
ната база данни "Население". След извършване на актуализацията, обработе-
ното искане се изпраща обратно на общинската администрация в гр. Козлодуй.
На заявителя се предоставя картонче с присвоения ЕГН.

Услугата следва да бъде извършена в еднодневен срок от датата на започ-
ване на производството (чл. 42, ал. 2, т. 13 от Наредба № 11 на Общински съвет
- гр. Козлодуй). Срокът може да бъде променян съгласно чл. 57 АПК. За дата
на започване на производството се счита датата на подаване на заявлението.

Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоя-
телства, срокът за извършване на услугата е до един месец от започване на
производството (чл. 57, ал. 5 АПК). В последния случай административният
орган е длъжен незабавно да уведоми заявителя за удължаването на срока (чл.
57, ал. 8 АПК).

Производството по присвояване на ЕГН попада в приложното поле на спе-
циалната хипотеза на чл. 58, ал. 2 АПК - производството е образувано пред
един административен орган и той следва да направи предложение до друг
орган за издаването на акта. В посочените случаи общинска администрация в
гр. Козлодуй има само процесуална функция и действията или бездействията
й нямат материалноправни последици. Ето защо на обжалване подлежи един-
ствено отказът на органа, компетентен да присвои ЕГН – съответното ТЗ "ГРАО"
Враца.

Непроизнасянето на компетентния орган в определения от закона срок се
смята за мълчалив отказ да се извърши услугата. Когато производството е об-
разувано в един орган и той следва да направи предложение до друг орган за
извършване на услугата, мълчалив отказ възниква независимо дали издава-
щият акта орган е бил сезиран с предложение (чл. 58 АПК).

Както изричният, така и мълчаливият отказ за присвояване на ЕГН може да
бъде оспорен по административен ред пред непосредствено по-горестоящия
административен орган (чл. 81, ал. 1 АПК). Съгласно чл. 27, ал. 2 от Устрой-
ствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустрой-
ството, непосредствено по-горестоящият орган на териториалните звена
"ГРАО" е Главна дирекция "ГРАО".

Жалбата се подава в писмена форма чрез ТЗ "ГРАО" Враца, чийто отказ се
оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на
срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе (чл. 84
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АПК).
Отказът за присвояване на ЕГН може да се оспори пред съда и без да е из-

черпана възможността за оспорването му по административен ред (чл. 148
АПК). Срокът за оспорване на изричния отказ е 14-дневен срок от съобщава-
нето му, а на мълчаливия - едномесечен от изтичането на срока, в който адми-
нистративният орган е бил длъжен да се произнесе (чл. 149, ал. 1 и ал. 2 АПК).

Когато отказът е бил обжалван по административен ред, посочените срокове
започват да текат съответно от съобщението, че по-горестоящият администра-
тивен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от
крайната дата, на която е следвало да се произнесе (чл. 149, ал. 3 АПК).

Компетентен да разгледа жалбата е административният съд в гр. Враца.
V. Такси
За извършване на услугата по присвояване на ЕГН не се събират такси (чл.

42, ал. 2, т. 13 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ За иДЕнТичносТ 
на аДМинисТраТивЕн аДрЕс

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържа-

нето на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3 от 28
април 2005 г.)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да се издаде на заинтересованите лица удо-

стоверение за идентичност на административен адрес, което да послужи на за-
явителите пред съответните органи. Издаването на удостоверение за
идентичност на административен адрес представлява административна услуга
по смисъла на § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 89 ЗГР адресът е еднозначното опи-
сание на мястото, където лицето живее или където то получава
кореспонденцията си. Адресът в Република България се състои задължително
от името на областта, общината и населеното място. В зависимост от мястото,
което описва, адресът може да включва наименование на улица - площад, бу-
левард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент. Когато ад-
ресът е извън регулацията на населеното място, вместо тези данни се вписва
името на местността от землището му.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Общините като основни административно-териториални единици (чл. 2, ал.

1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България) и съобразно правомощията им, дадени с чл. 105 от Закона за граж-
данската регистрация, съставят, контролират и актуализират адресите на сгра-
дите и дворните места в общината. Издаването на разглежданото в настоящата
услуга удостоверение се извършва от органите на общинската администрация.

2. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да е всяко лице, чийто недвижим имот

или сграда нямат административен номер - при построяване на сграда, обосо-
бяване на нов или разделяне на съществуващ урегулиран поземлен имот.

Забележка: Производството по определяне на административен адрес може
да се задвижи и по инициатива на общинската администрация в случаите на
създаване или утвърждаване на регулационен план на нов квартал.

3. Необходими документи
За определяне на административен номер на имот или сграда заинтересу-
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ваните лица следва да подадат в общинската администрация попълнено за-
явление за получаване на административен адрес. Към заявлението се прила-
гат:

- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
- документ за собственост;
- актуална скица на имота.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението с приложените документи се подава в община Козлодуй от за-

явителя лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
Документите се приемат от специалист "АПОН и гражданска регистрация",
който ги насочва към дирекция "Устройство на територията, икономическа дей-
ности и проекти". Компетентните длъжностни лица трябва да проверят имота
в застроителния и регулационен план на града, след което да направят пред-
ложение до специално сформирана комисия. За заседанието на комисията се
съставя протокол, на базата на който се издава удостоверение за администра-
тивен адрес. Удостоверението се предава на заявителя или на упълномоще-
ното от него лице.

Срокът, в който следва да се извърши настоящата услуга, е седем дни.
Отказът за издаване на удостоверение от общината е отказ за извършване

на административна услуга и подлежи на обжалване по реда и в сроковете на
Административнопроцесуалния кодекс (§ 8 от Преходните и Заключителни раз-
поредби на Административнопроцесуалния кодекс).

Отказът за извършване на услугата по даване на административен номер
на имот може да бъде оспорен пред непосредствено по-горестоящия админи-
стративен орган (чл. 81 АПК). Отказ на кмета или на упълномощеното със за-
повед от него длъжностно лице да извърши исканата услуга се обжалва пред
областния управител (чл. 93 АПК). Жалба срещу отказ може да подаде лицето,
на което е отказано извършването на услугата (чл. 83 АПК). Жалбата се подава
в 14-дневен срок от датата на съобщаване за отказа. Мълчаливият отказ може
да се обжалва в едномесечен срок от изтичането на срока за извършване на
услугата. Жалбата се подава в писмена форма на български език. Тя трябва да
съдържа задължителните реквизити по чл. 85 АПК. В 7-дневен срок от получа-
ването на жалбата, кметът или упълномощеното от него длъжностно лице може
да преразгледа въпроса и да извърши исканата услуга. В тези случаи, той е
длъжен да уведоми заинтересуваното лице. Когато кметът не намери основа-
ние за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с ця-
лата преписка на областния управител (чл. 92, ал. 1 АПК). Последният се
произнася по жалбата най-късно две седмици от постъпването й с мотивирано
решение, с което отменя отказа да се извърши административната услуга или
отхвърля жалбата. Когато незаконосъобразно е отказано извършване на адми-
нистративна услуга, областният управител задължава извършващия админи-
стративната услуга орган да стори това, като му определя и срок. Когато следва
да се издаде друг документ, областният управител връща преписката на кмета
на общината със съответните задължителни указания.

Засегнатите лица, на които е отказано извършване на административни
услуги, могат да подават жалба пред съда, независимо, че не е изчерпана
възможността за оспорване по административен път (чл. 148 АПК). Споровете

248



относно законосъобразността на отказите за извършване на административни
услуги, са подсъдни на административните съдилища. (чл. 132 АПК). Жалбата
се подава до съда в писмена форма чрез кмета на общината. Жалбата трябва
да съдържа: трите имена на жалбоподателя, адрес, телефон, факс и електро-
нен адрес, ако има такъв; актът (удостоверението), който се обжалва, указание
в какво се състои незаконосъобразността на акта (удостоверението); в какво
се състои искането; подпис на жалбоподателя. Оспорващият е длъжен да по-
сочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените
доказателства, с които разполага.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, дължимата такса за извършване на услугата е 5 лева. 

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес

249



250



251

Информация за административна услуга

издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- документ, удостоверяващ статута и местонахождението на имота;

- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;

- актуална скица на имота.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението с приложените документи се подава в община Козлодуй от заявителя лично или

от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Документите се приемат от специа-

лист "АПОН и гражданска регистрация", който ги насочва към дирекция "Устройство на терито-

рията, икономическа дейности и проекти". Компетентните длъжностни лица трябва да проверят

имота в застроителния и регулационен план на града, след което да направят предложение до

специално сформирана комисия. За заседанието на комисията се съставя протокол, на базата на

който се издава удостоверение за административен адрес. Удостоверението се предава на за-

явителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 7 дни;

7. Такси

- обикновена услуга - 5 лева;



проМЯна на ЕДинЕн ГраЖДански ноМЕр (ЕГн)
на БЪЛГарски ГраЖДанин

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и бла-

гоустройството (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са редът и предпоставките за корекция на

единните граждански номера и снабдяване на титуляра с удостоверение за
верен ЕГН. Единният граждански номер (ЕГН) е административен идентифи-
катор на подлежащите на регистрация физически лица. Това е уникален номер,
чрез който физическите лица се определят еднозначно (чл. 11, ал. 1 ЗГР). Един-
ният граждански номер е съставен от 10 цифри. Първите шест цифри показват
датата на раждане на лицето в поредност година, месец, дата. Следващите три
цифри показват поредността на раждането (от 000 до 999), като деветата
цифра е четна за лицата от мъжки пол и нечетна за лицата от женски пол. Де-
сетата цифра от ЕГН е контролна. Верността на ЕГН се установява чрез про-
верка на датата на раждане, пола на лицето и контролната цифра. Целта на
услугата по корекция на ЕГН е да се поддържа в максимална степен верността
на Единната система за гражданска регистрация и административно обслуж-
ване на населението (ЕСГРАОН). Общинската администрация е отговорна за
поддържането на ЕСГРАОН на общинско равнище (чл. 114, ал. 1 ЗГР). По
смисъла на чл. 100 ЗГР, ЕСГРАОН е национална система за гражданска регист-
рация на физическите лица в Република България и източник на лични данни
за тях. ЕСГРАОН функционира на национално, областно и общинско равнище
и чрез нея се отразяват всички промени по гражданското състояние на лицата
в регистрите на населението по постоянен адрес (чл. 39 и чл. 102 ЗГР). Корек-
цията на ЕГН и издаването на удостоверение за верен ЕГН е административна
услуга и съгласно разпоредбата на § 8 от Преходните и Заключителни разпо-
редби на Административнопроцесуалния кодекс при извършването, както и при
оспорване на отказа за извършването й, се прилагат производствата за изда-
ване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване, уредени
в АПК.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Териториалните звена Гражданска регистрация и административно обслуж-

ване (ТЗ "ГРАО") са единствените компетентни органи, които осъществяват
дейността по присвояване, коригиране и заличаване на ЕГН и издават удосто-
верения за верен ЕГН (чл. 27, ал. 3, т. 5 от Правилника).
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2. Заявител
Заявител по тази услуга може да бъде лице, което е вписано в регистъра на

населението в общината Козлодуй.
3. Необходими документи
За да бъде извършена услугата заявителят трябва да представи в общи-

ната:
- заявление по образец;
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от упълно-

мощено лице;
- удостоверение за раждане.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заинтересованото лице подава заявлението с приложимите документи в об-

щина Козлодуй, където се приемат от специалист "АПОН и гражданска регист-
рация". Длъжностното лице сравнява данните от представените със
заявлението документи и данните на заявителя в регистрите на населението
на общината. Когато се установят разлики в деня, месеца, годината на раждане
или пола на заявителя по удостоверителен документ за раждане и записаните
в ЕГН цифри, длъжностното лице от общинската администрация изпраща
писмо до ТЗ "ГРАО" Враца за издаване на удостоверение за корекция на ЕГН.
След получаване на документите специалистите от териториално звено "ГРАО"
Враца извършват проверка дали лицето няма запис с друг ЕГН в Национална
база данни "Население". Ако прецени, че са налице основания за това, се при-
своява ЕГН за датата, посочена в искането и приложения удостоверителен до-
кумент за раждане. В каталога, срещу новия ЕГН се записват трите имена на
лицето, мястото на раждане и постоянният адрес. Ако ЕГН, който се освобож-
дава е от каталога на същата област, той се зачертава, така че да се чете и над
него се записва вярната дата. Ако ЕГН е от каталога на друга област, до съот-
ветното териториално звено "ГРАО" се изпраща съобщение за корекция на
ЕГН.

Когато длъжностното лице от общинската администрация установи наличие
на повече от един ЕГН за едно лице, или че две лица имат един и същи ЕГН,
следва да извърши проверка на причините за това. Проверката обхваща след-
ните обстоятелства: с какъв ЕГН е издаден документът за самоличност на ли-
цето; с какъв ЕГН е съставен личният регистрационен картон на лицето, както
и сверяване на датата на раждане и пола на лицето. Всички събрани данни от
проверката се изпращат в ТЗ "ГРАО" Враца с искане за вземане на експертно
решение по случая. След получаване на искането за корекция от общинската
администрация специалистите в териториално звено "ГРАО" Враца сверяват
записите относно ЕГН на лицето в Национална база данни "Население", в лич-
ния регистрационен картон, в акта за раждане и останалите документи, прило-
жени към искането. Когато в резултат на проверката бъдат открити разлики, се
извършва корекция на ЕГН или в Национална база данни "Население", или в
личния регистрационен картон на лицето.

В случай че се установи наличие на повече от един запис на заявителя с
различен ЕГН, излишният запис се заличава със съобщение за освобождаване
на ЕГН. За да се определи излишният запис се извършва проверка в Нацио-
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нална база данни "Население" относно: ЕГН, с който е издаден документът за
самоличност и датата на издаването му, с какъв ЕГН е съставен личният ре-
гистрационен картон на лицето, с какъв ЕГН фигурира лицето в направените
записи на неговите роднини, датата на раждане и полът на лицето. В резултат
на проверката ТЗ "ГРАО" Враца взема експертно решение с кой ЕГН следва да
остане заявителят. Ако в различните ЕГН, записани на лицето, няма разлика в
датата на раждане и пола, се запазва ЕГН, с който е издаден документът му за
самоличност. Останалите ЕГН се освобождават от съответните каталози.

Когато се установи, че две лица имат един и същ ЕГН, се извършва проверка
какъв ЕГН е отразен в документите за самоличност, какъв ЕГН е записан в лич-
ния регистрационен картон, какви са датата на раждане и полът на лицето. Из-
вършват се справки в каталога за ЕГН и в Национална база данни "Население".
Лицето, което е записано в каталога срещу дублираното ЕГН, го запазва. В ре-
зултат на решенията за корекции териториално звено "ГРАО" Враца съставя
съобщение за корекция на ЕГН, което се изпраща до Национална база данни
"Население" за извършване на актуализация. За всички извършени промени в
ЕГН териториално звено "ГРАО" Враца издава удостоверение за верен ЕГН.
След актуализацията на Национална база данни "Население", ТЗ "ГРАО" Враца
изпраща до общинската администрация в гр. Козлодуй, поискала промяната,
файл за актуализация на Локална база данни "Население" и изготвеното удо-
стоверение за верен ЕГН.

Услугата следва да бъде извършена в 7-дневен срок от датата на подаване
на заявлението.

Удостоверението се предава лично на заявителя или на изрично упълномо-
щено от него лице. Предаването се отразява в деловодната система на община
Козлодуй.

Производството по уточняване и корекция на ЕГН попада в приложното поле
на специалната хипотеза на чл. 58, ал. 2 АПК - производството е образувано
пред един административен орган и той следва да направи предложение до
друг орган за издаването на акта. В посочените случаи сезираният орган (об-
щинската администрация в гр. Козлодуй) има само процесуална функция и не-
говите действия или бездействия нямат материалноправни последици. Ето
защо на обжалване подлежи единствено отказът на органа, компетентен да из-
даде акта или да извърши услугата – териториално звено "ГРАО" Враца. Не-
произнасянето на компетентния орган в определения от закона срок се смята
за мълчалив отказ да се извърши услугата. Когато производството е образувано
пред един орган и той следва да направи предложение до друг орган за изда-
ването на акта, мълчалив отказ има независимо дали издаващият акта орган е
бил сезиран с предложение (чл. 58 АПК). Както изричният, така и мълчаливият
отказ за уточняване и корекция на ЕГН може да бъде оспорен по администра-
тивен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган (чл.
81, ал. 1 АПК). Съгласно чл. 27, ал. 2 от Правилника, непосредствено по-горе-
стоящият орган на териториалните звена "ГРАО" е Главна дирекция "ГРАО".
Жалбата се подава в писмена форма чрез териториално звено "ГРАО" Враца,
чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересова-
ните лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от из-
тичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се
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произнесе (чл. 84 АПК). Отказът за корекция на ЕГН може да се оспори пред
съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по администрати-
вен ред (чл. 148 АПК). Компетентен да разгледа жалбата е административният
съд, в района на който е седалището на органа, чийто отказ се оспорва (чл.
132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 АПК).

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, дължимата такса по настоящата услуга е в размер на 2 лева. 

образци и формуляри
Заявление за корекция на ЕГН
Образец на съобщение за корекция на ЕГН
Образец на съобщение за освобождаване на ЕГН когато лицето има повече

от един
Образец на искане за присвояване (корекция) на ЕГН
Образец на съобщение за освобождаване на ЕГН (изтриване на невалиден

запис)
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Информация за административна услуга

промяна на единен граждански номер (ЕГн) на български гражданин

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице;

- удостоверение за раждане.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заинтересованото лице подава заявлението с приложимите документи в община Козлодуй,

където се приемат от специалист "АПОН и гражданска регистрация". Длъжностното лице срав-

нява данните от представените със заявлението документи и данните на заявителя в регистрите

на населението на общината. Когато се установят разлики в деня, месеца, годината на раждане

или пола на заявителя по удостоверителен документ за раждане и записаните в ЕГН цифри,

длъжностното лице от общинската администрация изпраща писмо до ТЗ "ГРАО" Враца за изда-

ване на удостоверение за корекция на ЕГН. След получаване на документите специалистите от

териториално звено "ГРАО" Враца извършват проверка дали лицето няма запис с друг ЕГН в На-

ционална база данни "Население". Ако прецени, че са налице основания за това, се присвоява

ЕГН за датата, посочена в искането и приложения удостоверителен документ за раждане. В ката-

лога, срещу новия ЕГН се записват трите имена на лицето, мястото на раждане и постоянният

адрес. Ако ЕГН, който се освобождава е от каталога на същата област, той се зачертава, така че

да се чете и над него се записва вярната дата. Ако ЕГН е от каталога на друга област, до съот-

ветното териториално звено "ГРАО" се изпраща съобщение за корекция на ЕГН.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 7 дни;

7. Такси

- обикновена услуга - 2 лева;
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УДосТовЕрЯванЕ на Данни и справки по рЕГисТри За ГраЖ-
Данско сЪсТоЯниЕ За МинаЛи ГоДини

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които се

издават удостоверения въз основа на регистрите на населението, регистрите
за гражданското състояние и на данните, които се вписват в тях. Съгласно чл.
3, ал. 1 ЗГР, в регистрите за гражданското състояние се вписват събитията раж-
дане, брак и смърт за всички български граждани и за чужденците, намиращи
се на територията на Република България. Вписването на тези данни се из-
вършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4, ал. 1 ЗГР).
Чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистрите на населението се вписват:

1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република

България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е пре-

доставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистрите на населението

се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. Чл. 4, ал.
3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за граж-
данската регистрация на територията на съответната община. Регистрите за
гражданското състояние и регистрите на населението се създават и поддържат
от Единната система за гражданска регистрация и административно обслуж-
ване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска
регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични
данни за тях (чл. 100 и 101 ЗГР).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентността да представи удостоверението на заявителя е предоста-

вена на съответните органи от общинската администрация.
II. Заявител
Чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от регистрите за граж-

данско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставените актове,
както и изрично упълномощени от тях други лица.

Забележка: Справки от регистрите за гражданско състояние може да се из-
дават и на основание съдебно удостоверение.
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Съгласно чл. 106 ЗГР, данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. Българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без граждан-

ство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от
значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни
законни права и интереси;

2. Държавни органи и институции съобразно законоустановените им право-
мощия;

3. Български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на
съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.

III. Нормативно установени изисквания
За да бъде издадено съответното удостоверение се изисква лицето, за което

се иска удостоверението да е или да е било с постоянен адрес в гр. Козлодуй.
IV. Необходими документи
Документите, които заявителят следва да подаде в община Козлодуй, са:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението с приложените към него необходими документи се подава в об-

щина Козлодуй. Когато заявлението се подава чрез пълномощник, той трябва
да представи и нотариално заверено пълномощно. На касата в общината за-
явителят следва да плати дължимата за услугата такса. След приемане на до-
кументите се извършва проверка в съответните регистри на общината и в
компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население", и при
необходимост се прави допитване до други общини. Изготвеното удостовере-
ние се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него лице.

Срокът за предоставяне на услугата е седем дни.
VI. Такса
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, таксата за удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско
състояние за минали години е в размер на 5 лева.

По желание на заявителя услугата може да бъде предоставена в рамките
на един ден, като в този случай таксата е 10 лева.

образци и формуляри
Заявление за удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско

състояние за минали години
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Информация за административна услуга

Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние

за минали години

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението с приложените към него необходими документи се подава в община Козлодуй.

Когато заявлението се подава чрез пълномощник, той трябва да представи и нотариално заве-

рено пълномощно. На касата в общината заявителят следва да плати дължимата за услугата

такса. След приемане на документите се извършва проверка в съответните регистри на общи-

ната и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население", и при необходи-

мост се прави допитване до други общини. Изготвеното удостоверение се предоставя на

заявителя или на упълномощеното от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 7 дни;

- експресна услуга - в рамките на 1 ден.

7. Такси

- обикновена услуга - 5 лева;

- експресна услуга - 10 лева.



приЗнаванЕ и иЗпЪЛнЕниЕ на сЪДЕБно рЕШЕниЕ иЛи ДрУГ
акТ на чУЖДЕсТранЕн сЪД иЛи ДрУГ орГан

правно основание
чл. 117, 118 и 119 от Кодекса на международното частно право (КМЧП)
чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Устройствен правилник на общинска администрация – Козлодуй)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да укаже условията и да проследи реда за

признаването на чуждестранни решения и други актове, касаещи гражданското
състояние и гражданската регистрация на физическите лица.

С приемането на Кодекса на международното частно право се отмени реда
за признаване на чуждестранни съдебни решения по реда на глава 32 от Граж-
данския процесуален кодекс (отм.) само от Софийски градски съд. Въвеждат
се два режима на признаване - т. нар. инцидентна проверка и производство по
екзекватура. Производството по екзекватура е производство по признаване по
съдебен ред на осъдителни решения с цел допускане на изпълнението им. Дру-
гият режим е т. нар. непосредствено признаване или инцидентна проверка. Този
режим визира признаването на чуждестранни решения от органа, пред който
те се предявяват - т. е. процедурата е регламентирана като административна.
Общините са овластени да признават чуждестранни решения и други актове,
без да е необходимо осъществяването на специално съдебно производство (по
екзекватура). В законовия текст се използва понятието "решение", но призна-
ването обхваща публичните актове, а не само решенията.

Предмет на настоящата услуга са чуждестранните съдебни и несъдебни ак-
тове, касаещи:

- прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването
му за нищожен);

- установяване и оспорване на произход;
- допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
- промяна на име;
- ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
- други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние на ли-

цата, извършени съобразно нормативната уредба на съответната държава.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, на когото е предоставена компетентността по настоящата услуга,

е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
II. Заявител
Заявители по настоящата услуга са лицата, желаещи признаването на ре-
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шение или акт на чуждестранните съдилища или други органи, в случай че имат
правен интерес от признаването на съответния акт.

III. Нормативно установени изисквания
Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се при-

знават и изпълнението им се допуска, когато (чл. 117 КМЧП):
1. чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите

на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компе-
тентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата
регистрация в държавата на съда;

2. на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били
редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското
право, свързани с тяхната защита;

3. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма
влязло в сила решение на български съд;

4. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма
висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е
постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска;

5. признаването или допускането на изпълнението не противоречи на
българския обществен ред.

IV. Необходими документи
За да бъде признат чуждестранен акт, е необходимо заинтересованото лице

да подаде до компетентния орган:
1. заявление/искане;
2. документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостове-

ряване на самоличността);
3. документите, изброени в чл. 119, ал. 2 и 3 КМЧП, а именно:
- препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния

ред от чуждестранния орган, който го е издал;
- удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става

въпрос за съдебно решение);
- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декла-

рира, че са спазени условията, посочени в т. 3 и 4 от нормативно установените
изисквания, които отговарят на изискванията на чл. 117, т. 3 и 4 КМЧП.

Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и пре-
ведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерст-
вото на външните работи по законоустановения ред.

- пълномощно (в случаите на упълномощаване).
V. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, адми-

нистративно и информационно обслужване". След проверка на документите
преписката се насочва към упълномощеното от кмета длъжностно лице. В слу-
чай че са изпълнени нормативните изисквания, актът се признава и изпълнява,
за което заявителят се уведомява. След извършване на уведомяването пре-
писката се архивира.

VI. Такси
За признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чужде-

странен съд или друг орган в община Козлодуй не се дължат такси.
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образци и формуляри
Заявление за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт

на чуждестранен съд или друг орган
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Информация за административна услуга

признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен

съд или друг орган

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самолич-

ността);

- препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чужде-

странния орган, който го е издал;

- удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за

съдебно решение);

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени

условията на чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право (КМЧП), а именно:

между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на

български съд и между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ

процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението,

чието признаване и изпълнение се иска;

Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на

български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по

законоустановения ред.

- пълномощно (в случаите на упълномощаване).

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се приемат от служител от отдел "Правно, нормативно, административно и ин-

формационно обслужване". След проверка на документите преписката се насочва към упълно-

мощеното от кмета длъжностно лице. В случай че са изпълнени нормативните изисквания, актът

се признава и изпълнява, за което заявителят се уведомява. След извършване на уведомяването

преписката се архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ГраЖДанска
рЕГисТраЦиЯ по Данни оТ ЛичЕн 

рЕГисТраЦионЕн карТон (Лрк)

правно основание
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които

го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на
носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, род-
ство, постоянен адрес и др. Гражданската регистрация на физическите лица в
Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско
състояние (регистрират събитията раждане, брак и смърт) и на данните в други
актове, посочени в закон. На всички лица, подлежащи на гражданска регистра-
ция, се съставя личен регистрационен картон (ЛРК) и запис в Национална база
данни (НБД) "Население".

Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в общината или в
кметството, в които е постоянният адрес на лицето. Личният регистрационен
картон съдържа данни за име, псевдоним и/или имена в чужбина; пол; дата на
раждане - ден, месец, година; единен граждански номер, а за чужденците - и
личен номер на чужденеца; гражданство; място на раждане - област, община,
населено място, а за родените извън територията на Република България - и
държава; акт за раждане - номер, дата и място на съставяне; на чужденците
се вписва акт за раждане само ако са родени в Република България; постоянен
адрес - област, община, населено място, жилищен комплекс, улица, номер на
сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент, електронен адрес,
ако има такъв; семейно положение; акт за сключен брак - номер, дата, място
на съставяне; дата и място на сключване на брака, ако не е сключен в Репуб-
лика България; съпруг/а - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес,
гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за
смърт; съдебно решение за развод - номер, дата и място на постановяване;
лични данни за децата, родителите, братя и сестри; издаден документ за са-
моличност - вид, номер, дата на издаване; правни ограничения (вид); за почи-
нало лице - дата и място на смъртта; акт за смърт - номер, дата и място на
съставяне.

Настоящата услуга описва реда за издаване на удостоверение за граждан-
ска регистрация по данни от личен регистрационен картон.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
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2. Заявител
Разпоредбата на чл. 88 ЗГР указва кои лица могат да искат справки от реги-

стрите за гражданско състояние. Това са лицата, за които се отнасят съставе-
ните актове, изрично упълномощените от тях други лица или упълномощени
по реда на Гражданския процесуален кодекс и на Наказателно-процесуалния
кодекс лица.

3. Необходими документи
Документите, необходими за издаване на удостоверение за гражданска ре-

гистрация по данни от личен регистрационен картон, са следните:
- заявление, в което се посочва какво трябва да се удостовери;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако за-

явлението се подава от упълномощено лице;
4. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават лично или чрез упълномощено с нота-

риално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване
на гражданите на община Козлодуй. Заявителят трябва да заплати и дължи-
мата за услугата такса на касата на общината.

След приемане на документите се извършва проверка в съответните реги-
стри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД)
"Население".

Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномо-
щеното от него лице.

Услугата по издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни
от личен регистрационен картон следва да се извърши в рамките на един ден.

5. Такси
Съгласно Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, дължимата такса

по настоящата услуга е в размер на 3 лева.
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Информация за административната услуга

издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни от личен

регистрационен картон (Лрк)

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или оправомощено

от него лице

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на самоличността);

- нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;

- удостоверение за раждане.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено

пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите на община Козлодуй.

Заявителят трябва да заплати и дължимата за услугата такса на касата на общината.

След приемане на документите се извършва проверка в съответните регистри на общината и

в компютърния им еквивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население". 

Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощеното от него

лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на един работен ден

7. Такси: 3 лева



ЗавЕрка на МоЛБа–ДЕкЛараЦиЯ За посЛЕДна 
пЕнсиЯ на починаЛоТо ЛиЦЕ

правно основание
Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
За изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер наследниците

му подават заявление до териториалното поделение на Националния осигури-
телен институт. Неполучената пенсия се изплаща на упълномощеното от всички
наследници лице или се разделя между наследниците по определения от За-
кона за наследството ред.

Настоящата услуга описва реда и условията за заверка на молба-деклара-
ция за последна пенсия на починало лице.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентният да завери молба-декларация за последна пенсия на почи-

налото лице е длъжностното лице по гражданско състояние в община Козло-
дуй.

Съгласно чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностно лице по гражданското състояние на
територията на общината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да
възлага тази функция на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри
за гражданското състояние, на кметските наместници и на други лица от об-
щинската администрация.

II. Заявител
Заявител по тази услуга може да бъде пряк наследник на починалото лице.
III. Необходими документи
За да бъде заверена молба-декларацията е необходимо е да се представят

в община Козлодуй:
- заявление за заверка на молба-декларация за последна пенсия;
- молба-декларация за последна пенсия;
- препис-извлечение от акт за смърт;
- документ за самоличност на заявителя;
- данни за наследниците.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава в

Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Козлодуй. До-
кументите се насочват към отдел "Правно, нормативно, административно и ин-
формационно обслужване". Заявителят следва да заплати и дължимата такса
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за извършване на услугата, при заплащането на която старши счетоводителят
издава квитанция за платена такса. След приемане на документите се из-
вършва проверка в съответните регистри на общината и в компютърния им ек-
вивалент - Локална база данни (ЛБД) "Население". Заверява се
молба-декларацията и се изпраща в Районно управление "Социално осигуря-
ване" гр. Враца.

Срокът за извършване на услугата е 1 ден.
V. Такси
Съгласно Приложение № 1 към Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй установява заплащането на такса в размер на 1 лев.

образци и формуляри
Заявление за заверка на молба-декларация за последна пенсия
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Информация за административната услуга

Заверка на молба-декларация за последна пенсия на починалото лице

1. Орган, пред който се подават документите: длъжностното лице по гражданско състояние в

община Козлодуй Длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е

кметът на общината, но той може да възлага тази функция с писмена заповед на други

длъжностни лица от общинската администрация.

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- молба-декларация за последна пенсия;

- препис-извлечение от акт за смърт;

- документ за самоличност на заявителя;

- данни за наследниците.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез упълномощено лице

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава в Центъра за информа-

ция и обслужване на гражданите в община Козлодуй. Документите се насочват към отдел

"Правно, нормативно, административно и информационно обслужване". Заявителят следва да

заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на  kоято старши счето-

водителят издава квитанция за платена такса. След приемане на документите се извършва про-

верка в съответните регистри на общината и в компютърния им еквивалент - Локална база данни

(ЛБД) "Население". Заверява се молба-декларацията и се изпраща в Районно управление "Соци-

ално осигуряване" гр. Враца.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 1 ден

7. Такси: 1 лев



УсЛовиЯ и рЕД За иЗвЪрШванЕ на риТУаЛ при скЛЮчванЕ на
ГраЖДански Брак, иМЕнУванЕ на ДЕТЕ и поГрЕБЕниЕ

правно основание
Конституция на Република България (КРБ)
Семеен кодекс (СК)
Наказателен кодекс (НК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за лицата и семейството (ЗЛС)

Характеристика
Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за  из-

вършване на ритуал при сключване на граждански брак, именуване на дете или
погребение.

Съгласно възприетото в българските традиции раждането на дете, женит-
бата и смъртта са неизбежни събития в човешкия живот и на тях се придава
изключителна важност. Затова именуването на дете, сключването на граждан-
ски брак и погребението се съпровождат от ритуал. Ритуалът включва слово,
мелодия и използването на вещи със символично значение.

Поради спецификата на събитията ритуалите за тях са различни, не са за-
дължителни и не пораждат правни последици.

Ритуалът се извършва при спазване на условията и реда на закона, след
съставяне на съответните актове за гражданско състояние – Акт за раждане,
Акт за граждански брак и Акт за смърт.

Религиозен обред може да се извърши само след сключването на граждан-
ския брак. Този обред няма правно действие (чл. 4 СК). Следователно из-
вършването само на религиозен обред не прави лицата съпрузи.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Съгласно утвърдената от общински съвет структура на община Козлодуй,

ритуалът се извършва от специалистите „Обредни дейности” в общината.
II. Заявител:
1. На ритуал при именуване на дете са родителите на детето, заедно и по-

отделно;
2. На ритуал при сключване на граждански брак са лицата, сключващи

брака;
3. На ритуал при погребение е близък роднина на починалия. 
ІІІ. Нормативно установени изисквания
1. За ритуал при именуване на дете - да е съставен Акт за раждане на де-

тето;
2. За ритуал при сключване на граждански брак – лицата, желаещи да склю-

чат граждански брак да са заявили това в община Козлодуй;
3. За ритуал при погребение – да е съставен Акт за смърт на починалото

лице.
IV. Необходими документи
Документите, които заявителят следва да подаде в община Козлодуй, са:
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1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Акт за раждане, Акт за смърт или Заявление за сключване на граждански

брак.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението с приложените към него необходими документи се подава в об-

щина Козлодуй, Център за информация и обслужване на гражданите. Когато
заявлението се подава чрез пълномощник, той трябва да представи и нотари-
ално заверено пълномощно. На касата в общината заявителят следва да плати
дължимата за услугата такса. След приемане на документите се извършва про-
верка в съответните регистри на общината и в компютърния им еквивалент -
Локална база данни (ЛБД) "Население", а при необходимост се прави допит-
ване до други общини. 

VІ. Срок
Ритуалът се извършва в посочените от заявителя място, ден и час.
VІІ. Такса 
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй:
1. Таксата за ритуал при сключване на граждански брак е 50 лв. ;
2. Таксата за ритуал при именуване на дете е 20 лв. ;
3. Ритуалът при погребение не се таксува.

образци и формуляри
Заявление за извършване на ритуал при сключване на граждански брак,

именуване на дете и погребение
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ДанЪчна оЦЕнка на 
нЕДвиЖиМ иМоТ и нЕЗавЪрШЕно сТроиТЕЛсТво

правно основание
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл.9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на

удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.
Удостоверението за данъчна оценка е необходимо в редица случаи, като на-

пример:
- за удостоверяване на  наличието или липсата на данъчни задължения за

имота при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими
имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти , (включително и
вписването на ипотека или особен залог;

- за определяне на нотариалната такса при прехвърляне или учредяване на
вещни права върху недвижими имоти (чл. 96, ал. 1 и 3 и § 2 от Закона за нота-
риусите и нотариалната дейност);

- за определяне размера на данък наследство (чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗМДТ);
- за определяне размера на данъка при придобиване на имущества по да-

рение или по възмезден начин (чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ).
- за определяне на държавните и нотариални такси в производствата по

Гражданския процесуален кодекс и други предвидени от закона случаи.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентна да издаде удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

е общинската администрация по местонахождение на имота. В община Козло-
дуй тази услуга се извършва от отдел "Местни данъци и такси" към дирекция
"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

2. Задължени лица
Заявлението се подава от собственика (наследника/заветника) на недвижи-

мия имот или от упълномощено лице. При подаване на заявлението лицето
трябва да удостовери самоличността си на собственик (наследник/заветник),
респективно представителната си власт, пред служителя на общинската адми-
нистрация.

3. Необходими документи
Задълженото по настоящата услуга лице следва да подаде:
- заявление по образец в случай че имотът е деклариран;
- заявление по образец и декларация по чл. 14 ЗМДТ, в случай че имотът не

е деклариран или са настъпили промени в декларираните характеристики;
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- удостоверение за наследници, когато заявлението се подава от наследник;
- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълно-

мощник;
- удостоверение от съда, ако удостоверението за данъчна оценка е необхо-

димо за определяне на държавни такси по ГПК.
- документ за собственост;
- документ за самоличност.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените документи се подава в община Козло-

дуй. Приемането се извършва от служител от отдел "Местни данъци и такси".
Забележка: Заявление за данъчна оценка може да бъде внесена и от трето

лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица, след
легитимиране по установения ред.

След приемане на документите служителят от отдел "Местни данъци и
такси" извършва проверка в информационния масив за наличие на данни за
имота. При наличие на данни се прави проверка за изплатени задължения.  При
наличие на данни заявлението се завежда в деловоден регистър. При прие-
мане на заявлението на подателя се издава съобщение с входящ номер и дата.

При липса на данни за имота и когато той подлежи на облагане с данък се
преминава към подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ.

В случай, че е необходимо издаване на удостоверение за данъчна оценка
на незавършено строителство, към заявлението се прилага и констативен про-
токол на общинска администрация, удостоверяващ степента на завършеност
на сградата.

При издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи, към
заявлението се прилага Удостоверение за характеристики на имота издадено
от общинска служба „Земеделие и гори”.

Данъчната оценка се определя и удостоверение се издава в 14-дневен срок
от подаване на заявлението, при условие че то и декларираните за имота данни
са коректни. При констатиране на непълноти или грешки в заявлението или в
приложените към него документи срокът започва да тече от датата на отстра-
няване на недостатъците.

Услугата може да бъде извършена за 3 дни срещу съответно увеличена
такса, както и експресно – в рамките на 24 часа.

Удостоверението за данъчна оценка се извежда в регистър и съдържа из-
ходящ номер и дата. Съгласно чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ изда-
дените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на
основание чл. 264, ал. 1 ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази
дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са
платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението,
то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването
му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са
валидни до края на текущата година.

Удостоверението се получава от задължените по услугата лица след леги-
тимиране пред служителя на общинската администрация.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 към Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
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лодуй за издаване на удостоверение за данъчна оценка за жилищни и нежи-
лищни имоти на граждани, декларирани по реда на чл. 14 ЗМДТ, се заплаща
такса в размер на 4 лева, когато услугата се извърши за 14 дни. За издаване
на удостоверение за данъчна оценка в рамките на 3 дни таксата е 6 лева. Ко-
гато услугата се извършва експресно – в рамките на 24 часа – таксата е 8 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим

имот – удостоверение за данъчна оценка.
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено

строителство

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация по чл. 14 ЗМДТ, в случай че имотът не е деклариран или са настъпили промени

в декларираните характеристики;

- удостоверение за наследници, когато заявлението се подава от наследник;

- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- документ за собственост;

- документ за самоличност.

3. Начини на подаване: на хартиен носител - лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените документи се подава в община Козлодуй. Приемането се

извършва от служител от отдел "Местни данъци и такси".

Заявлението се завежда в деловоден регистър след проверката на обстоятелствата по-

сочени в него, на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. 

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание

чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издаде-

ните след тази дата - до края на текущата година.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга- в рамките на 14 дни;

- бърза услуга - в рамките на 3 дни;

- експресна услуга - в рамките на 24 часа.

7. Такси:

- обикновена услуга - 4 лева;

- бърза услуга - 6 лева;

- експресна услуга - 8 лева.



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ДЕкЛарирани Данни по 
Закона За МЕсТниТЕ ДанЪЦи и Такси

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и

условията, при които се издава удостоверение за декларирани данни.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от старши

инспектор от отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за дек-

ларирани данни лице.
III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за изда-

ване на документ по образец.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в об-

щина Козлодуй, отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепо-
сочения отдел извършва проверка на подадените документи, след което ги
завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя
на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" извършва
проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след
което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостовере-
ние за декларирани данни.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй сроковете за извършване на услугата са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня

на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата
такса.

VI. Такси
Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена

в т. 4, част V от Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
лодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за пла-
тен данък върху наследствата в рамките на 7 дни (обикновена услуга) се
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заплаща такса в размер на 3 лева.
За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е.

заявителят дължи 4.50 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпява-
нето е 100%, т.е. дължимата такса е 6 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй,
касата в отдел „МДТ”  или безкасово.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните 

данъци и такси

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към искането: няма

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй,

отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепосочения отдел извършва проверка на

подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата,

което се предоставя на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" из-

вършва проверка в информационната система за декларирани данни, след което, в рамките на

сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверението.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 14 работни дни;

- бърза услуга - в рамките на 3 работни дни;

- експресна услуга - в рамките на 24 часа.

Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на

необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;

- бърза услуга - 4,50 лева;

- експресна - 6 лева.



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ДЪЛЖиМ ДанЪк
вЪрХУ насЛЕДсТво

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Характеристика
С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по заве-

щание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и
имуществата в страната на чуждите граждани.

Целта на настоящата услуга е да се укажат редът и начинът за издаване на
удостоверение за дължим данък върху наследството.

Данъчно задължените субекти подават данъчна декларация по реда на чл.
32 ЗМДТ, за да може да бъде определена основата за данъчно облагане, както
и следващия от нея размер на подлежащия за внасяне данък.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да издаде удостоверението за дължим данък върху наслед-

ството е старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "Фи-
нансово-стопански дейности и управление на собствеността".

2. Заявител
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството може да

искат лицата, които са бенефициенти, а именно наследниците по закон или за-
вещание, както и заветниците.

Забележка: Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг
и от наследниците по права линия без ограничения (чл. 31, ал. 2 ЗМДТ).

3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде следните документи:
- искане за издаване на удостоверение за дължим данък върху наслед-

ствата;
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато искането се подава от друго лице;
- удостоверение за наследници.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в об-

щина Козлодуй, отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепо-
сочения отдел извършва проверка на подадените документи, след което ги
завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя
на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" извършва
проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след
което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостовере-
ние за дължим данък върху наследство.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За пЛаТЕн ДанЪк вЪрХУ 
прЕвоЗни срЕДсТва

правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Характеристика
Собствениците на превозни средства декларират пред общината по посто-

янния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства
в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните
данъци и такси.

Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху
превозните средства. Данъкът върху превозни средства се внася в приход на
бюджета на общината и се заплаща на две равни вноски в следните срокове:
до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплати-
лите за цялата година в срока за първата вноска - 31 март, се прави отстъпка
от 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение
през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на при-
добиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част
от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца
на придобиването, съответно на регистрацията им за движение (чл. 60, ал. 2
ЗМДТ).

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение
за платен данък върху превозни средства.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентно да извърши настоящата услуга е оправомощеното длъжностно

лице от отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността".

2. Заявител
Заявители по услугата могат да бъдат собствениците на превозни средства.
3. Необходими документи
Желаещите да ползват тази услуга трябва да подадат в община Козлодуй

искане за издаване на удостоверение за платен данък върху превозни сред-
ства. Към искането се прилагат:

- документ за самоличност;
- пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените документи се подава в отдел "Местни данъци и

такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-
веността" община Козлодуй  лично или чрез упълномощено лице.. Искането се
завежда в регистър, като за всяко искане се издава съобщение с входящ номер
и дата, които се вписват върху него. На лицето се връчва документ, съдържащ
входящия номер и датата на искането.
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След приемане на документите, служител от отдел "Местни данъци и такси"
проверява дали са налице всички документи и прави справка от архива дали е
подадена и обработена съответната декларация за данък върху превозно сред-
ство и дали данъка е заплатен. В резултат на проверката компетентният орган
издава удостоверението. 

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй сроковете за извършване на услугата са:
- обикновена - в рамките на 7 работни дни;
- бърза - в рамките на 3 работни дни;
- експресна - в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня

на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата
такса.

VI. Такси
Дължимата такса за издаване на удостоверение за платен данък върху пре-

возните средства в рамките на 7 дни (обикновена услуга) е в размер на 3 лева.
За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е.

заявителят дължи 4,50 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпява-
нето е 100%, т.е. дължимата такса е 6 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй,
касата в отдел „МДТ” или безкасово.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху

превозните средства.
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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

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да се укаже реда, мястото, начина и сроковете

за подаване на данъчната декларация, която се подава съгласно чл. 14 ЗМДТ.
Данъчно задължените субекти, които за определени със ЗМДТ, подават данъ-
чна декларация по реда на чл. 14 ЗМДТ, за да може да бъде определена осно-
вата за данъчно облагане, както и следващия от нея размер на подлежащия за
внасяне данък за новопостроените или придобитите по друг начин имоти.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентно да извърши настоящата услуга е оправомощеното длъжностно

лице от отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността".

2. Задължено лице
Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ са

собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право. Съгласно
изричното правило на чл. 14, ал. 4 на  ЗМДТ подадената декларация от един
съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или
ползватели.

3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде следните документи:
- декларация по чл. 14 ЗМДТ;
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато документите се подават чрез пълномощник;
- документ за собственост (нотариален акт, договор, решение на съд, удо-

стоверение за наследници);
- скица на имота.
- документ за инвалидност 
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 14 ЗМДТ се подава при:
- придобиване на недвижим имот;
- учредяване на право на ползване върху недвижим имот;
- промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне

на данъка;
- подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията с приложените документи се подава в отдел "Местни данъци

и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-
веността"община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице. 
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Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем
недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съот-
ветно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка (чл. 14, ал. 1 ЗМДТ). Ако придобиването е по наследство декларацията
се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството респективно от узна-
ването, че наследството е открито.

Длъжностно лице от посочения отдел приема декларацията, проверява пра-
вилно ли е попълнена тя и я завеждане в регистър като издава съобщение с
входящ номер и дата.

Служителят на общинска администрация проверява подадената деклара-
ция. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява
данните от декларацията с планове, скици и документи, а при нужда и чрез из-
мерване на имота от техническите органи.

Служителят от общинска администрация обработва декларацията и съоб-
щава на лицето размера на определените по декларацията данъчни задълже-
ния. Съобщението може да бъде писмено или устно. То не подлежи на
обжалване.

При поискване от страна на задълженото лице, общинският служител
следва да предостави справка за начина по който е изчислено задължението.
По искане на лицето органът по приходите издава акт за установяване на за-
дължението в 30-дневен срок от искането, който акт може да се обжалва по
реда и в сроковете на ДОПК. 

образци и формуляри

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите
имоти
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ
с ГоДиШЕн ДанЪк вЪрХУ нЕЖиЛиЩниТЕ иМоТи, приДоБиТи

оТ прЕДприЯТиЯ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да се укажат редът, мястото, начинът и сро-

ковете за подаване на данъчната декларация, която се подава съгласно чл. 17
ЗМДТ. Данъчно задължените субекти, които за определени със ЗМДТ, подават
данъчна декларация по реда на чл. 17 ЗМДТ, за да може да бъде определена
основата за данъчно облагане, както и следващия от нея размер на подлежа-
щия за внасяне данък.

Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите
лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните
дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществя-
ващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска
дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява
от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо простран-
ство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги (чл. 1, ал.
2 от Закона за счетоводството).

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентно да извърши настоящата услуга е оправомощеното длъжностно

лице от отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността".

2. Задължено лице
Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл. 17 ЗМДТ са

предприятията - собственици, ползватели или концесионери на облагаеми с
данък нежилищни имоти.

3. Необходими документи
Задълженото лице трябва да подаде следните документи:
- декларация по чл. 17 ЗМДТ;
- документ за самоличност;
- пълномощно, когато документите се подават чрез пълномощник;
- документ за собственост;
- удостоверение за актуално състояние;
- скица на имота.
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 17 ЗМДТ се подава при:
- придобиване на нежилищен имот (право на ползване върху такъв);
- придобиване на обект във вече деклариран (нежилищен) имот;
- промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне

на данъка;
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- подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен

имот, съответно от учредяването на право на ползване, декларацията пред об-
щинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на
имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятел-
ства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължи-
мия данък. При промяна на декларираните данни декларацията се подава в
2-месечен срок, считано от датата на промяната.

Декларацията с приложените документи се подава в отдел "Местни данъци
и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-
веността" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице. Длъжностно
лице от посочения отдел приема декларацията, проверява правилно ли е по-
пълнена тя и я завеждане в регистър като издава съобщение с входящ номер
и дата.

Услугата се изпълнява в рамките на един ден.
Служителят на общинска администрация проверява подадените деклара-

ции. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява
данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи,
а при нужда и чрез измерване на имота от техническите органи.

Служителят от общинска администрация обработва декларацията и съоб-
щава на лицето размера на определените по декларацията данъчни задълже-
ния. Съобщението може да бъде писмено или устно. То не подлежи на
обжалване.

При поискване от страна на задълженото лице, общинският служител
следва да предостави справка за начина по който е изчислено задължението.
По искане на лицето органът по приходите издава акт за установяване на за-
дължението в 30-дневен срок от искането, който може да се обжалва по реда
и в сроковете на ДОПК. 

образци и формуляри
Декларация по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси за дължимия

данък върху недвижимите имоти
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ с
ДанЪк вЪрХУ насЛЕДсТваТа, сЪГЛасно чЛ. 32 оТ ЗМДТ

правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за лицата и семейството (ЗЛС)
Закон за наследството

Характеристика
Целта на настоящото описание на административна услуга е да се укаже

реда, мястото, начина и сроковете за подаване на данъчната декларация за
облагане с данък върху наследствата.

Данъчно задължените субекти подават данъчна декларация по реда на чл.
32 ЗМДТ, за да може да бъде определена основата за данъчно облагане, както
и следващия от нея размер на подлежащия за внасяне данък.

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или завеща-
ние имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и иму-
ществата в страната на чуждите лица.

Забележка: Подадената в срок декларация от един наследник ползва и дру-
гите наследници.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентният орган, пред който се подават декларациите по чл. 32 ЗМДТ,

е общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният
е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част
от имуществото му в страната.

Така, в съответствие с горепосоченото правило, община Козлодуй ще е ком-
петентна в случаите, когато последното местожителство на наследодателя е
било на територията на община Козлодуй или когато наследодателят е имал
местожителство в чужбина, но местонахождението на по-голямата част от иму-
ществото му в страната е било на територията на община Козлодуй.

II. Данъчно задължени лица
Данъчно задължени за подаване на декларация по чл. 32 ЗМДТ са:
- наследниците по закон или завещание;
- заветниците; 
- техните законни представители.
Внимание: Данък върху наследството не се заплаща от преживелият съпруг

и наследниците по права линия без ограничения..
III. Нормативно установени изисквания
На основание чл. 32, ал. 1 ЗМДТ при откриване на наследство данъчно за-

дължените лица следва да подадат декларация в срок от 6 месеца. Наслед-
ството съгласно чл. 1 от Закона за наследството се открива в момента на
смъртта в последното местожителство на умрелия. Следователно декларация
по чл. 32 ЗМДТ се подава при настъпила смърт на физическо лице и откриване
на наследство.
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IV. Необходими документи
Необходимо е заявителят да подаде декларация по чл. 32, ал. 1 ЗМДТ за

облагане с данък върху наследствата, в която е посочено полученото наслед-
ствено имущество по вид, местонахождение и оценка ( по нормите на чл.33,
ал.1 от ЗМДТ), както и да представи документ, с който да удостовери самолич-
ността си.

V. Вътрешен ход на административната услуга
Срокът за подаване на декларацията е различен в зависимост от качеството

на лицето, спрямо което е възникнало задължение за подаване на деклара-
цията:

- декларацията се подава в срок от 6 месеца от узнаване, че  наследството
е открито, за наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител,
брат или сестра на наследодателя;

- 6-месечен е и срокът за подаване на декларация в случаите, в които лицето
е обявено за отсъстващо по реда на чл. 9 от Закона за лицата и семейството.
В този случай декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници
на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него, като
6-месечният срок за деклариране започва да тече от датата на въвеждане във
владение по смисъла на чл. 10 от Закона за лицата и семейството.

- 6-месечен е и срокът за подаване на декларация в случаите, в които на-
следникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наслед-
ството и е живородено - срокът за неговите законни представители тече от деня
на раждането му.

- наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали
след изтичане на срока за деклариране, се декларират в 1-месечен срок от
узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Декларацията може да се подаде по няколко начина:
а) лично или чрез упълномощено лице в съответната община;
б) изпращане по пощата с обратна разписка - в този случай органът на об-

щинската администрация я завежда с датата на пощенското клеймо, като от-
белязва факта на получаването по пощата, а в обратната разписка отразява
входящия номер.

Приемането се извършва от овластения служител в общината – старши ин-
спектор в отдел "Местни данъци и такси", който е длъжен да окаже съдействие
на данъчния субект по всички въпроси от технически характер, възникнали при
попълването на данъчната декларация. Подаващият декларацията е задължен
да удостовери самоличността и/или представителната си власт пред длъжност-
ното лице.

Общинският служител не може да откаже приемането на декларацията,
дори и да счита, че декларацията е нередовна. Той може да откаже да приеме
декларацията единствено в случаите, когато тя (чл. 99, ал. 5 ДОПК):

- не е подписана;
- не е подадена от упълномощено лице;
- когато не съдържа данните за идентификация съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 и

3 ДОПК.
Декларацията се завежда в определен за целта регистър след проверка на

обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и до-

321



пълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава
съобщение с входящ номер и дата.

При констатирани несъответствия между съдържанието на подадената дек-
ларация и изискванията за попълването й или на  несъответствия между дан-
ните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети
лица или администрации, подателят се поканва да отстрани несъответствията
в 14 дневен срок.

Отстраняването става с подаване на нова декларация (чл. 103, ал. 2 ДОПК).

Ако се касае за несъответствия относно данни, съдържащи се в регистъра
по чл. 81, ал. 1 от ДОПК, те се отстраняват служебно от длъжностното лице,
като на данъчния субект се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстра-
няване на несъответствието.

Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съоб-
щава писмено или устно до всяко ЗЛ. При поискване от страна на задълженото
лице, общинският служител следва да предостави справка за начина по който
е изчислено задължението. По искане на лицето органът по приходите издава
акт за установяване на задължението в 30-дневен срок от искането, който може
да се обжалва по реда и в сроковете на ДОПК. 

Наследниците отговарят за данъчните задължения на наследодателя си до
размера на полученото имущество.

VI. Такси
За приемане на декларация по чл. 32, ал. 1 ЗМДТ за облагане с данък върху

наследствата не се дължи такса.
Забележка: Преживелият съпруг и наследниците по права линия без

ограничения не заплащат  данък наследство и не са задължени да подават
данъчна декларация по чл.32 от ЗМДТ.

образци и формуляри
Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за обла-

гане с данък върху наследствата
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ с
ДанЪк при БЕЗвЪЗМЕЗДно приДоБиванЕ на иМУЩЕсТво, 

с иЗкЛЮчЕниЕ на нЕДвиЖиМ иМоТ, оГраничЕни вЕЩни права
вЪрХУ нЕДвиЖиМ иМоТ и МоТорни прЕвоЗни срЕДсТва

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да се укажат редът, мястото, начинът и сро-

ковете за подаване на данъчната декларация в случаите на безвъзмездно при-
добиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни
права върху тях и моторни превозни средства. Данъчно задължените субекти,
подават данъчна декларация по реда на чл. 49, ал. 3 ЗМДТ, за да може да бъде
определена основата за данъчно облагане, както и следващия от нея размер
на подлежащия за внасяне данък.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ

са (чл. 45 ЗМДТ):
- приобретателят на имуществото (надареният, лицето, на което е опростено

задължение и прочие);
- прехвърлителят, ако е уговорено изрично – в този случай другата страна е

поръчител;
- двете страни едновременно, ако е уговорено изрично;
- прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина. 
Следователно данъчно задължени лица за подаване на този вид деклара-

ция могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
3. Необходими документи
Задълженото лице подава декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ за облагане с

данък при придобиване на имущества в отдел „ Местни данъци и такси”на об-
щина Козлодуй.

При попълването на декларацията следва да се имат предвид следните
особености, касаещи правилното деклариране:

- в декларацията следва да е посочен вида на придобитото имущество, оце-
нено по реда на чл.46, ал.2 от ЗМДТ;

- посочват се основанията за освобождаване от данък в случаите, в които
такива са налице. Към декларацията се прилага копие от документа, удостове-
ряващ придобивния способ и момента на придобиване, както и пълномощно,
когато документите се подават чрез пълномощник.
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4. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ се подава в случаите на безвъзмездно

придобиване на имущество, с изключение на недвижими имоти, ограничени
вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от при-
добиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на
данъчно задълженото лице.

Декларацията с приложените документи се подава в отдел "Местни данъци
и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-
веността" лично или чрез упълномощено лице. 

образци и формуляри
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване

на имущества
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ 
с ГоДиШЕн ДанЪк вЪрХУ приТЕЖаван ЛЕк авТоМоБиЛ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Собствениците на превозни средства декларират пред общината по посто-

янния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства
в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните
данъци и такси.

Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху
превозните средства. Целта на настоящата услуга е да укаже реда, мястото,
начина и сроковете за подаване на тези данъчни декларации.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Данъчнозадължени лица за подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ са

собствениците на леки автомобили, регистрирани за движение по пътната
мрежа в Република България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко
лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се вписват
данните за другите съсобственици. На основание чл. 54, ал. 5 ЗМДТ подаде-
ната декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобстве-
ници.

Забележка: Тъй като задължението за деклариране е установено в тежест
на собственика на превозното средство, при продажба на превозни средства
на лизинг, до преминаване на правото на собственост върху лизингополучателя,
задължено за подаването на декларацията лице е лизингодателят. При пре-
хвърляне на право на собственост върху превозното средство няма установено
задължение за подаване на декларация от прехвърлителя (стария собственик).
Доколкото това е обстоятелство, водещо до прекратяване на облагането, т.е.
обстоятелство с благоприятни последици за данъчнозадълженото лице, в негов
интерес е да уведоми общинската администрация с прилагане на доказател-
ства за настъпилата промяна в собствеността.

3. Необходими документи
Задълженото лице трябва да представи в община Козлодуй следните доку-

менти:
- декларация по чл. 54 ЗМДТ;
- документ за собственост (удостоверение за наследници);
- документ за платен данък при придобиване;
- свидетелство за регистрация на превозното средство;
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- документ за самоличност (пълномощно).
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 54 ЗМДТ се подава:
- при придобиване на лек автомобил;
- при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване

на данъчно облекчение (чл. 59 ЗМДТ);
- при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за освобож-

даване от данък (чл. 58 ЗМДТ);
- в случаите на подаване на коригираща декларация за автомобила

съгласно чл. 103, ал. 2 ДОПК.
Съгласно чл. 54, ал. 3 ЗМДТ декларация не се подава при кражба и унищо-

жаване на превозно средство.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията и приложените към нея документи се подава в отдел "Местни

данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице.

Декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от: придобиването на
лекия автомобил; датата на регистрация за движение на превозното средство;
настъпването на обстоятелствата, касаещи освобождаване от данък или полз-
ване на данъчно облекчение. При придобиване на лек автомобил по наслед-
ство декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството
(чл. 54, ал. 1 ЗМДТ).

Инспектор от посочения отдел извършва проверка на подадените доку-
менти.

образци и формуляри
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ 
с ГоДиШЕн ДанЪк вЪрХУ приТЕЖавано пЪТно прЕвоЗно

срЕДсТво, БЕЗ ЛЕки авТоМоБиЛи

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Собствениците на превозни средства декларират пред общината по посто-

янния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства
в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните
данъци и такси.

Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху
превозните средства. Целта на настоящата услуга е да укаже реда, мястото,
начина и сроковете за подаване на тези данъчни декларации.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Данъчнозадължени лица за подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ са

собствениците на превозни средства, регистрирани за движение по пътната
мрежа в Република България. Когато превозното средство принадлежи на ня-
колко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се впи-
сват данните за другите съсобственици. На основание чл. 54, ал. 5 ЗМДТ
подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсоб-
ственици.

Забележка: Тъй като задължението за деклариране е установено в тежест
на собственика на превозното средство, при продажба на превозни средства
на лизинг, до преминаване на правото на собственост върху лизингополучателя,
задължено за подаването на декларацията лице е лизингодателят. При пре-
хвърляне на право на собственост върху превозното средство няма установено
задължение за подаване на декларация от прехвърлителя (стария собственик).
Доколкото това е обстоятелство, водещо до прекратяване на облагането, т.е.
обстоятелство с благоприятни последици за данъчнозадълженото лице, в негов
интерес е да уведоми общинската администрация с прилагане на доказател-
ства за настъпилата промяна в собствеността.

3. Необходими документи
Задълженото лице трябва да представи в община Козлодуй следните доку-

менти:
- декларация по чл. 54 ЗМДТ;
- документ за собственост (удостоверение за наследници);
- документ за платен данък при придобиване;
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- свидетелство за регистрация на превозното средство;
- документ за самоличност (пълномощно).
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 54 ЗМДТ се подава при придобиване на пътно превозно

средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятел-
ства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за
освобождаване от данък. Не се подава декларация при спиране от движение,
кражба и унищожаване на превозното средство.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията и приложените към нея документи се подава в отдел "Местни

данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице.

Декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от придобиването на
пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представ-
ляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване
от данък. Когато се придобива превозно средство, което не е регистрирано за
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регист-
рацията за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството (чл.
54, ал. 1 ЗМДТ).

Инспектор от посочения отдел извършва проверка на подадените доку-
менти.

Данъкът за притежавано пътно превозно средство се заплаща на две равни
вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която
е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка
от 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение
през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на при-
добиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част
от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца
на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

образци и формуляри
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно сред-

ство, без леки автомобили
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ с Го-
ДиШЕн ДанЪк вЪрХУ приТЕЖавано пЛаваТЕЛно срЕДсТво

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Собствениците на плавателни средства декларират пред общината по по-

стоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях плавателни
средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона
за местните данъци и такси.

Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху
превозните средства. Целта на настоящата услуга е да укаже реда, мястото,
начина и сроковете за подаване на тези данъчни декларации.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Данъчнозадължени лица за подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ са

собствениците на плавателни средства (кораби, яхта, скутер, влекач, тласкач,
джет, речни несамоходни плавателни съдове). Когато превозното средство при-
надлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците,
като се вписват данните за другите съсобственици. На основание чл. 54, ал. 5
ЗМДТ подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите
съсобственици.

Забележка: Тъй като задължението за деклариране е установено в тежест
на собственика на плавателното средство, при продажба на превозни средства
на лизинг, до преминаване на правото на собственост върху лизингополучателя,
задължено за подаването на декларацията лице е лизингодателят. При пре-
хвърляне на право на собственост върху превозното средство няма установено
задължение за подаване на декларация от прехвърлителя (стария собственик).
Доколкото това е обстоятелство, водещо до прекратяване на облагането, т.е.
обстоятелство с благоприятни последици за данъчнозадълженото лице, в негов
интерес е да уведоми общинската администрация с прилагане на доказател-
ства за настъпилата промяна в собствеността.

3. Необходими документи
Задълженото лице трябва да представи в община Козлодуй следните доку-

менти:
- декларация по чл. 54 ЗМДТ;
- документ за собственост (удостоверение за наследници);
- документ за платен данък при придобиване;
- свидетелство за регистрация на превозното средство;
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- документ за самоличност (пълномощно).
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 54 ЗМДТ се подава при придобиване на плавателното

средство или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за
ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава
декларация при кражба и унищожаване на плавателното средство.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седа-

лището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седа-
лище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по
регистрацията на плавателното средство.

Декларацията и приложените към нея документи се подава в отдел "Местни
данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице.

Декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от придобиването на пла-
вателното средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо
основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава
в шестмесечен срок от откриване на наследството (чл. 54, ал. 1 ЗМДТ).

. Инспектор от посочения отдел извършва проверка на подадените доку-
менти.

Данъкът за притежавано плавателно средство се заплаща на две равни
вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която
е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка
от 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение
през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на при-
добиването им. Размерът на данъка върху плавателни средства се определя
по начина, посочен в чл. 42 от Наредба № 13 на общински съвет за определяне
размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй.

образци и формуляри
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ 
с ГоДиШЕн ДанЪк вЪрХУ приТЕЖавано

вЪЗДУХопЛаваТЕЛно срЕДсТво

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Собствениците на въздухоплавателни средства декларират пред общината

по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях въздухо-
плавателни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.
54 от Закона за местните данъци и такси.

Данъчни декларации имат за цел да определят размера на данъка върху
въздухоплавателните средства. Целта на настоящата услуга е да укаже реда,
мястото, начина и сроковете за подаване на тези данъчни декларации.

Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Данъчнозадължени лица за подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ са

собствениците на въздухоплавателни средства (самолет, вертолет, параплан,
делтаплан, мотоделтаплан, свободен балон, планер). Когато превозното сред-
ство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсоб-
ствениците, като се вписват данните за другите съсобственици. На основание
чл. 54, ал. 5 ЗМДТ подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици.

Забележка: Тъй като задължението за деклариране е установено в тежест
на собственика на въздухоплавателното средство, при продажба на превозни
средства на лизинг, до преминаване на правото на собственост върху лизинго-
получателя, задължено за подаването на декларацията лице е лизингодателят.
При прехвърляне на право на собственост върху въздухоплавателното сред-
ство няма установено задължение за подаване на декларация от прехвърли-
теля (стария собственик). Доколкото това е обстоятелство, водещо до
прекратяване на облагането, т.е. обстоятелство с благоприятни последици за
данъчнозадълженото лице, в негов интерес е да уведоми общинската адми-
нистрация с прилагане на доказателства за настъпилата промяна в собстве-
ността.

3. Необходими документи
Задълженото лице трябва да представи в община Козлодуй следните доку-

менти:
- декларация по чл. 54 ЗМДТ;
- документ за собственост (удостоверение за наследници);
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- документ за платен данък при придобиване;
- свидетелство за регистрация на превозното средство;
- документ за самоличност (пълномощно).
4. Случаи, в които се подава декларацията
Декларацията по чл. 54 ЗМДТ се подава при придобиване на въздухопла-

вателното средство или при настъпване на обстоятелства, представляващи ос-
нования за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.
Не се подава декларация при кражба и унищожаване на въздухоплавателното
средство.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седа-

лището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седа-
лище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по
регистрацията на въздухоплавателното средство.

Декларацията и приложените към нея документи се подава в отдел "Местни
данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността" община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице.

Декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от придобиването на
въздухоплавателното средство или от настъпването на обстоятелство, пред-
ставляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобожда-
ване от данък. При придобиване на въздухоплавателно средство по наследство
декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството (чл.
54, ал. 1 ЗМДТ).

Инспектор от посочения отдел извършва проверка на подадените доку-
менти.

Данъкът за притежавано въздухоплавателно средство се заплаща на две
равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината,
за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави
отстъпка от 5 на сто.

При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият
собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик
го е платил за времето до края на годината. Размерът на данъка върху възду-
хоплавателни средства е посочен в чл. 43 от Наредба № 13 на общински съвет
за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на об-
щина Козлодуй.

образци и формуляри
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно

средство
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За оБЛаГанЕ
с ГоДиШЕн паТЕнТЕн ДанЪк

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейно-

сти, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ (патентни
дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности,
при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50
000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стой-
ност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99
и чл. 100, ал. 2 от същия закон. Общинският съвет определя размера на па-
тентния данък в граници съгласно приложение № 4 към глава втора, раздел VI
от ЗМДТ при съобразяване на следните критерии: местоположение на населе-
ното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно
или с национално значение, брой на населението и големина на населеното
място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или по-
стоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.
Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно.
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна дек-
ларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година об-
стоятелствата, свързани с определянето на данъка.

Настоящата услуга описва реда, по който се приемат и обработват декла-
рации за облагане с годишен патентен данък в община Козлодуй.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Задължени лица
Задължени по тази услуга са лица, които осъществяват патентни дейности

- физически лица включително еднолични търговци.
3. Необходими документи
Заявителят по настоящата услуга трябва да подаде декларация по образец,

към която прилага документ за самоличност и пълномощно, когато се подава
от упълномощено лице.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията и приложените към нея документи се подава в отдел "Местни

данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността " община Козлодуй лично или чрез упълномощено лице. Тя може
да бъде подадена и по пощата с обратна разписка.

Инспектор от посочения отдел извършва проверка на подадените доку-
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менти.
За обстоятелства, свързани с определянето на данъка, срокът за подаване

на декларацията е до 31 януари на годината, за която се подава декларация
или непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва
след 01 януари.

За всички промени в обстоятелствата,свързани с определяне на данъка
включително при прекратяване на патентна дейност, декларацията се подава
в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата (чл. 53, ал. 3 от Наредба
№ 13 на общински съвет за определяне размера на местните данъци през 2010
г. на територията на община Козлодуй).

Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши
50 000лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стой-
ност, то се облага по общият ред на Закона за данък върху доходите на физи-
ческите лица. В този случай данъчната декларация се подава в срок до края
на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.
61и, ал. 1 и 2 ЗМДТ.

образци и формуляри
Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
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приЕМанЕ на ДЕкЛараЦии За опрЕДЕЛЯнЕ на Такса 
За БиТови оТпаДЪЦи спорЕД коЛичЕсТвоТо иМ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и под-
държане чистотата на територията на община Козлодуй

Характеристика
Една от таксите, която се събира от община Козлодуй, е таксата за битови

отпадъци.
Таксата се определя в годишен размер въз основа на одобрена с решение

на общински Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място
с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включ-
ваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- закриване, мониторинг на градско депо и поддържане на временни пло-
щадки за биоразградими и строителни отпадъци;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Таксата в частта за сметосъбиране и сметоизвозване може да се определя
и според количеството на отпадъците измерени чрез броя на необходимите
съдове –  контейнери тип "Бобър". Настоящата услуга описва реда за приемане
на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството
им.

"Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дей-
ност на хората по домовете, в административни, социални и обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски
дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни от-
падъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на
третирането им съвместно с битовите (§ 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби
на Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и поддържане
чистотата на територията на община Козлодуй).

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси".
2. Заявител
Декларацията се подава от задължените за такса битови отпадъци пред-
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приятия или организации, собственици или ползватели на недвижими имоти,
намиращи се в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.

3. Необходими документи
Заявителят по настоящата услуга трябва да подаде декларация по образец,

към която прилага документ за самоличност или пълномощно, когато докумен-
тите се подават от упълномощено лице.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията и приложените към нея документи се подава в Центъра за

информация и обслужване на гражданите в община Козлодуй. След приема-
нето й, тя се завежда в регистър. При приемане на декларацията на подателя
се издава удостоверение с входящ номер и дата.

Декларацията трябва да бъде подадена до края на предходната година (чл.
15, ал. 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

Забележка: Промени в начина на определяне на такса битови отпадъци са
допустими при условие, че лицата нямат неизплатени задължения към общи-
ната за предходни години.( чл.21 от Наредба № 11 на ОБС)

Таксата за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните
срокове – от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември, до 30 ноември
на годината, за която е дължим. На заплатилите таксата за цялата година до
31 март, се прави отстъпка в размер на 5 на сто.

образци и формуляри
Декларация за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъби-

ране и сметоизвозване според количеството отпадъци, измерени чрез броя не-
обходими съдове
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Информация за административната услуга

приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според

количеството им

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към декларацията: документ за самоличност или пълно-

мощно, когато документите се подават от упълномощено лице

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: до края на предходната година

5. Производство по предоставяне на услугата

Декларацията и приложените към нея документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите в община Козлодуй. След приемането й, тя се завежда в регистър. При

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.

Овластеното длъжностно лице от отдел "Местни данъци и такси" проверява обстоятелствата,

посочени в декларацията и при необходимост може да изисква и допълнителни документи.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси: няма
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ДЪЛЖиМ 
раЗМЕр на паТЕнТниЯ ДанЪк

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 13 на общински съвет за определяне размера на местните

данъци през 2010 г. на територията на община Козлодуй

Характеристика
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейно-

сти, посочени в приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ (патентни
дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности,
при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50
000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стой-
ност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99
и чл. 100, ал. 2 от същия закон. Общинският съвет определя размера на па-
тентния данък в граници съгласно приложение № 4 към глава втора, раздел VI
от ЗМДТ при съобразяване на следните критерии: местоположение на населе-
ното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно
или с национално значение, брой на населението и големина на населеното
място/зоната, стопанско значение на населеното място/, сезонен или постоянен
характер на дейността, икономическо състояние на населеното място. Патент-
ният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно. Лицата,
които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по
образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка.

Настоящата услуга описва реда за издаване на удостоверение за дължим
размер на патентния данък в община Козлодуй.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Заявител
Заявители по тази услуга са лица, които осъществяват патентни дейности -

физически лица включително еднолични търговци.
3. Необходими документи
Желаещите да ползват тази услуга трябва да подадат в община Козлодуй

искане за издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък в
община Козлодуй. Към заявлението се прилагат:

- документ за самоличност;
- пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените документи се подава лично или чрез упълномо-

щено лице в община Козлодуй. За всяко искане се издава входящ номер и дата,
които се вписват върху него. На лицето се връчва съобщение, съдържащо вхо-



дящия номер и датата на искането.
След постъпване на искането за удостоверение за дължим размер на па-

тентния данък служител от отдел "Местни данъци и такси" извършва проверка
на приложените към заявлението документи с оглед преценка пълнотата и ко-
ректността на данните.

В резултат на проверката компетентният орган издава удостоверението,
след което преписката се архивира.

Дължимият патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва
(чл. 61п, ал. 1 ЗМДТ):

- за първото тримесечие - до 31 януари;
- за второто тримесечие - до 30 април;
- за третото тримесечие - до 31 юли;
- за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декла-

рация и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен
съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Забележка: На основание чл.61и, ал.5 на ЗМДТ за издаване на удостовере-
ние за дължим патентен данък не се заплаща такса.
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приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на ДЕкЛараЦии За 
освоБоЖДаванЕ оТ Такса За сМЕТосЪБиранЕ, 

сМЕТоиЗвоЗванЕ и За оБЕЗврЕЖДанЕ на БиТови оТпаДЪЦи

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и под-
държане чистотата на територията на община Козлодуй

Характеристика
Една от таксите, която се събира от община Козлодуй, е таксата за битови

отпадъци.
"Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дей-

ност на хората по домовете, в административни, социални и обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски
дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни от-
падъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на
третирането им съвместно с битовите (§ 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби
на Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и поддържане
чистотата на територията на община Козлодуй).

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение
на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необхо-
димите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- закриване, мониторинг на градско депо и поддържане на временни пло-
щадки за биоразградими и строителни отпадъци;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Настоящата услуга описва условията и реда за освобождаване от запла-
щане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизво-
зване, доставка на съдове, както и за експлоатация на депа.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е овластеното длъжностно лице от отдел

"Местни данъци и такси" на дирекция "Финансово-стопански дейности и управ-
ление на собствеността".

2. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат собствениците или ползва-

телите на имоти в строителните и регулационните граници на населените



места, както и собствениците или ползвателите на незастроени дворни места
на територията в регулационните граници на селата на община Козлодуй.

3. Нормативно установени изисквания
Освобождаването от такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране

и сметоизвозване, доставка на съдове, както и за експлоатация на депа се осъ-
ществява при условие, че имотът не се използва през цялата година, не се
ползват със стопанска цел, не са отдадени под наем и не са предоставени за
ползване от друго лице.

Забележка: Промени в начина на определяне на такса битови отпадъци са
допустими при условие, че лицата нямат неизплатени задължения към общи-
ната за предходни години.( чл.21 от Наредба № 11 на ОБС)

4. Необходими документи
Заявителят по настоящата услуга трябва да подаде декларация по образец,

към която прилага:
- декларация, че недвижимият имот не се използва през цялата година;
- документ за самоличност или пълномощно, когато документите се подават

от упълномощено лице.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Декларацията и приложените към нея документи се подава в Центъра за

информация и  обслужване на гражданите в община Козлодуй. След приема-
нето й, тя се завежда в регистър. При приемане на декларацията на подателя
се издава удостоверение с входящ номер и дата.

Лицата предявяват правото си на освобождаване от такса чрез подаване на
декларация в срок до края на предходната година (чл.19,ал.6 и чл. 20, ал. 3 от
Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци
Декларация, че недвижимият имот не се използва през цялата година
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Информация за административната услуга

приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,

сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към декларацията:

- декларация, че недвижимият имот не се използва през цялата година;

- документ за самоличност или пълномощно, когато документите се подават от упълномо-

щено лице.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: до края на предходната година

5. Производство по предоставяне на услугата

Декларацията и приложените към нея документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите в община Козлодуй. След приемането й, тя се завежда в регистър. При

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси: няма
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Информация за административната услуга

приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,

сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към декларацията:

- декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;

- документ за самоличност или пълномощно, когато документите се подават от упълномо-

щено лице.

3. Начини на подаване: на хартия - лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: до края на предходната година

5. Производство по предоставяне на услугата

Декларацията и приложените към нея документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите в община Козлодуй. След приемането й, тя се завежда в регистър. При

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За пЛаТЕн ДанЪк вЪрХУ 
нЕДвиЖиМи иМоТи и Такси За БиТови оТпаДЪЦи

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и

условията, при които се издава удостоверение за платен данък върху недви-
жими имоти и такси за битови отпадъци. Посоченото удостоверение удостове-
рява липсата на задължения на заявителя към общината.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от старши

инспектор от отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за платен

данък недвижимите имоти лице.
III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за изда-

ване на документ по образец.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в об-

щина Козлодуй, отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепо-
сочения отдел извършва проверка на подадените документи, след което ги
завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата, което се предоставя
на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" извършва
проверка в информационната система за задължения, след което, в рамките
на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за платен
данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци. При получаване на
документа заявителят следва да заплати дължимата такса. След предоставяне
на искания документ преписката се архивира.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй сроковете за извършване на услугата са:
- обикновена - в рамките на 7 работни дни;
- бърза - в рамките на 3 работни дни;
- експресна - в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня

на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата
такса.

VI. Такси
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Дължимата такса за издаване на удостоверение за платен данък върху не-
движими имоти и такси за битови отпадъци в рамките на 7 дни (обикновена
услуга) е в размер на 3 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е.
заявителят дължи 4,50 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпява-
нето е 100%, т.е. дължимата такса е 6 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй,
касата в отдел „МДТ” или безкасово.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху

недвижими имоти и такси за битови отпадъци
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови

отпадъци

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или

упълномощено от него длъжностно лице

2. Документи, които се прилагат при към заявлението: няма изискуеми такива

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник, чрез препоръчано писмо с обратна

разписка

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй,

отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепосочения отдел извършва проверка на

подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата,

което се предоставя на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" из-

вършва проверка в информационната система за задължения, след което, в рамките на сроко-

вете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за платен данък върху недвижими имоти

и такси за битови отпадъци. При получаване на документа заявителят следва да заплати дължи-

мата такса. След предоставяне на искания документ преписката се архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За пЛаТЕн ДанЪк 
вЪрХУ насЛЕДсТво

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и

условията, при които се издава удостоверение за платен данък върху наслед-
ство.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от старши

инспектор от отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за платен

данък върху наследство лице.
III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за изда-

ване на документ по образец.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в об-

щина Козлодуй, отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепо-
сочения отдел извършва проверка дали и подадена и обработена съответната
декларация за наследствата, след което завежда искането в регистъра и издава
съобщение за вх. № с дата, което се предоставя на заявителя. Когато след тази
проверка се установи, че лицето не дължи данък, удостоверението се изготвя
в съответният срок.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй сроковете за извършване на услугата са:
- обикновена - в рамките на 14 работни дни;
- бърза - в рамките на 3 работни дни;
- експресна - в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня

на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата
такса.

Внимание: Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.2 от ЗМДТ данък върху на-
следството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права
линия без ограничения. В тази връзка тези лица не следва да подават декла-
рация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата и съответно
на тези лица не се издава удостоверение за платен данък върху наследствата.
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VI. Такси
Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена

в т. 3, част V от Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
лодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за пла-
тен данък върху наследствата в рамките на 14 дни (обикновена услуга) се
заплаща такса в размер на 3 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е.
заявителят дължи 4.50 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпява-
нето е 100%, т.е. дължимата такса е 6 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй,
касата в отдел „МДТ”  или безкасово.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху

наследство
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към искането: няма изискуеми такива

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник, чрез препоръчано писмо с обратна раз-

писка

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй,

отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепосочения отдел извършва проверка на

подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за вх. № с дата,

което се предоставя на заявителя. Старши инспектор от отдел "Местни данъци и такси" из-

вършва проверка в информационната система за задължения по чл. 32 от Закона за местните

данъци и такси (данък върху наследствата), след което, в рамките на сроковете за извършване

на услугата, изготвя удостоверение за платен данък върху наследство.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - в рамките на 14 работни дни;

- бърза услуга - в рамките на 3 работни дни;

- експресна услуга - в рамките на 24 часа.

Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на

необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;

- бърза услуга - 4,50 лева;

- експресна - 6 лева.



иЗДаванЕ на ДУБЛикаТ оТ поДаДЕна ДанЪчна ДЕкЛараЦиЯ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11)

Характеристика
Данъчните декларации имат за цел деклариране на данни, свързани с опре-

деляне размера на дължимия от данъчно задълженото лице данък. Настоящата
услуга има за цел да посочи реда за издаване на копие от данъчна декларация
по Закона за местните данъци и такси.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган по тази услуга е главен експерт от отдел "Местни данъци

и такси" към дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-
веността".

2. Заявител
Заявител по услугата може да бъде лице, подало декларацията или лице,

вписано като съсобственик в декларацията.
3. Необходими документи
Заявителят следва да подаде в община Козлодуй искане за издаване на до-

кументи.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават в община Козлодуй в отдел "Местни

данъци и такси", като заявителят трябва да плати и дължимата за извършване
на услугата такса. Служителят, който приема документите, проверява и осигу-
рява оригиналната декларация от архива на приходното звено в общината. Из-
готвя се копие на исканата данъчна декларация, заверява се като вярно с
оригинала и се предоставя на заявителя .

Настоящата услуга се извършва в рамките на 7 дни, но може да бъде из-
пълнена като бърза в рамките на 3 дни, както и като експресна в рамките на 24
часа.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 към Наредба № 11 за издаване на дубликат на

подадена данъчна декларация таксата е 3 лева, когато услугата се извършва
за 7 дни. За бърза услуга се заплаща такса в размер на 4,50 лева. Когато услу-
гата се извършва като експресна, таксата е 6 лева.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи
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Информация за административната услуга

издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към искането: няма

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се подават в община Козлодуй в отдел "Местни данъци и такси",

като заявителят трябва да плати и дължимата за извършване на услугата такса. Служителят,

който приема документите, проверява и осигурява оригиналната декларация от архива на при-

ходното звено в общината. Изготвя се копие на исканата данъчна декларация, което се предо-

ставя на заявителя и преписката се архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата

- обикновена услуга - в рамките на 7 дни;

- бърза услуга - в рамките на 3 дни;

- експресна услуга - в рамките на 24 часа.

7. Такси

- обикновена услуга - 3 лева;

- бърза услуга - 4,50 лева;

- експресна услуга - 6 лева.



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За наЛичиЕ иЛи Липса на 
ЗаДЪЛЖЕниЯ по Закона За МЕсТниТЕ ДанЪЦи и Такси

правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящото описание на административна услуга цели да укаже реда и

условията, при които се издава удостоверение за наличие или липса на за-
дължения.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Удостоверението, предмет на разглежданата услуга, се издава от началника

на отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител е всяко заинтересовано от издаването на удостоверение за нали-

чие или липса на задължения по ЗМДТ физическо или юридическо лице.
III. Необходими документи
За да бъде извършена услугата е необходимо да се подаде искане за изда-

ване на документ по образец.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в об-

щина Козлодуй, отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепо-
сочения отдел извършва проверка на подадените документи, след което ги
завежда в регистъра и издава съобщение за входящ номер с дата, което се
предоставя на заявителя. Началникът на отдел "Местни данъци и такси" из-
вършва проверка в информационната система за задължения, след което, в
рамките на сроковете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за на-
личие или липса на задължения.

V. Срокове за предоставяне на услугата
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй сроковете за извършване на услугата са:
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни;
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;
3. експресна – в рамките до 24 часа.
Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня

на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на дължимата
такса.

VI. Такси
Дължимата такса по разглежданата административна услуга е установена

в т. 5, част V от Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
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лодуй. В съответствие с посочения текст за издаване на удостоверение за на-
личие или липса на задължения  в рамките на 7 дни (обикновена услуга) се за-
плаща такса в размер на 3 лева.

За бърза услуга (в рамките на 3 работни дни) таксата се оскъпява с 50%, т.е.
заявителят дължи 4.50 лева, а за експресна (в рамките на 24 часа) оскъпява-
нето е 100%, т.е. дължимата такса е 6 лева.

Забележка: Заплащането се извършва в брой на касата в община Козлодуй,
касата в отдел „МДТ” или безкасово.

образци и формуляри
Искане за издаване на документи - удостоверение за наличие или липса на

задължения
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението: няма

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Попълненият образец на искане за издаване на документ се представя в община Козлодуй,

отдел "Местни данъци и такси". Старши инспектор от горепосочения отдел извършва проверка на

подадените документи, след което ги завежда в регистъра и издава съобщение за входящ номер

с дата, което се предоставя на заявителя. Началникът на отдел "Местни данъци и такси" из-

вършва проверка в информационната система за задължения, след което, в рамките на сроко-

вете за извършване на услугата, изготвя удостоверение за наличие или липса на задължения.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена - в рамките на 7 работни дни;

- бърза - в рамките на 3 работни дни;

- експресна - в рамките на 24 часа.

Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от деня на подаване на

необходимия набор от документи и заплащане на дължимата такса.

7. Такси:

- обикновена услуга - 3 лева;

- бърза услуга - 4,50 лева;

- експресна - 6 лева.



приЕМанЕ и оБраБоТванЕ на исканЕ За приХваЩанЕ иЛи
вЪЗсТановЯванЕ на нЕДЪЛЖиМо пЛаТЕни иЛи сЪБрани сУМи 

За ДанЪЦи, Такси и наЛоЖЕни оТ орГаниТЕ по приХоДиТЕ
ГЛоБи и иМУЩЕсТвЕни санкЦии

правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Характеристика
Недължимо платени или събрани суми за данъци , наложени от органи по

приходите глоби и имуществени санкции, както и суми подлежащи на възста-
новяване съгласно данъчното законодателство се прихващат от органите по
приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от тях.
Може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение, когато
вземането на длъжника е станало изискуемо, преди задължението му да бъде
погасено по давност.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Прихващането, респ. възстановяването се извършва от органа, компетентен

да определи съответното публично вземане.
Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, в това

число и прихващането и възстановяването на данъците, се извършват от слу-
жители на общинската администрация, които имат права и задължения на ор-
гани по приходите, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.. Те
се определят със заповед на кмета на общината.

Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.
152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а началникът на
отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй - на териториален директор
на Националната агенция за приходите.

2. Заявител
Инициативата за поставяне начало на производство по

прихващане/връщане принадлежи на :
- задълженото лице
- общински служител, орган по приходите..
3. Необходими документи
Заявителят трябва да подаде в община Козлодуй писмено искане за при-

хващане или възстановяване.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението се подава в Центъра за информация и обслужване на гражда-

ните (ЦИОГ) на община Козлодуй и се насочва към отдел "Местни данъци и
такси".

В хода на производството по чл. 128-130 ДОПК компетентният служител от
отдел "Местни данъци и такси" в община Козлодуй е длъжен да установи обе-
ктивно всички факти и обстоятелства, както и да прецени основателността на
постъпилото искане. В случаите, в които установи основание за прихващане,
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той е задължен да извърши прихващането. При наличие на предпоставки за
прихващане, компетентният орган действа в условията на обвързана компе-
тентност. Оперативна самостоятелност той проявява единствено относно спо-
соба за проверка на твърдените от лицето основания за прихващане. Тази
самостоятелност се изразява във възможността му да възложи извършването
на проверка или ревизия. Съгласно чл. 129, ал. 2 ДОПК след постъпване на
искането се преценява неговата основателност и може:

- да се извърши ревизия по смисъла на чл. 110, ал. 2 ДОПК и ако искането
е основателно, да издаде ревизионен акт за прихващане или възстановяване;

- да се издаде акт за прихващане или възстановяване в 30-дневен срок от
постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена реви-
зия. Остатъкът след извършване на прихващането се връща на лицето по по-
сочена от него банкова сметка. В брой може да се извърши възстановяването
на суми, свързани с прилагането на ЗМДТ (като това условие касае физиче-
ските лица, които не са еднолични търговци).

Актът за прихващане или възстановяване се връчва на заявителя, а пре-
писката се архивира.

Услугата се извършва в рамките на 30 дни.
Съгласно чл. 129, ал. 7 ДОПК актовете за прихващане или възстановяване

могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове. Обжал-
ването е правна възможност, целяща защита правата и законните интереси на
задължените лица чрез осъществяване на контрол върху актовете, издавани
от органите по приходите. Обжалването включва две фази: административна
и съдебна. Обжалването на актовете по административен ред е задължителна
част от процедурата по обжалване и процесуална предпоставка от категорията
на абсолютните за допустимост на жалбата пред съдебната инстанция. В ДОПК
има предвидени специфични случаи, при които за лицата възниква право да
обжалват бездействия на органите по приходите:

- при мълчалив отказ по смисъла на чл. 131, ал. 1 ДОПК заинтересованото
лице може да подаде жалба в 14-дневен срок от изтичане на срока за произна-
сяне на органа (обжалването става по реда, предвиден за обжалване на реви-
зионен акт), а в случай че не се възползва от това свое право, лицето може да
подаде ново искане за прихващане или възстановяване (когато в последващото
административно или съдебно обжалване мълчаливият отказ бъде отменен,
счита се за отменен и изричния отказ, ако има последващ такъв при условие,
че е направен след мълчаливия отказ и преди решението за отменяне - чл. 131,
ал. 4 ДОПК);

- при неоснователно забавяне на процедурата за прихващане и възстано-
вяване и извън законоустановените срокове лицето може да подаде жалба до
началника на отдел "Местни данъци и такси", по която същият следва да се
произнесе писмено в 3-дневен срок (след проверка на обстоятелствата), като
в случай, че жалбата е основателна, се определя срок за издаване на акта.

образци и формуляри
Искане за прихващане или възстановяване до община Козлодуй- Акт за при-

хващане или възстановяване

405



406



407



408

Информация за административна услуга

приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо

платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по 

приходите глоби и имуществени санкции

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице

2. Документи, които се прилагат при към заявлението: няма

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годи-

ната, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е

предвидено друго

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй и се насочва към началника на отдел "Местни данъци и такси". В хода на про-

изводството по чл. 128-130 ДОПК компетентният служител от отдел "Местни данъци и такси" в

община Козлодуй е длъжен да установи обективно всички факти и обстоятелства, както и да пре-

цени основателността на постъпилото искане. В случаите, в които установи основание за прихва-

щане, той е задължен да извърши прихващането. При наличие на предпоставки за прихващане,

компетентният орган действа в условията на обвързана компетентност. Оперативна самостоя-

телност той проявява единствено относно способа за проверка на твърдените от лицето основа-

ния за прихващане. Тази самостоятелност се изразява във възможността му да възложи

извършването на проверка или ревизия. Съгласно чл. 129, ал. 2 ДОПК след постъпване на иска-

нето се преценява неговата основателност и може:

- да се извърши ревизия по смисъла на чл. 110, ал. 2 ДОПК и ако искането е основателно, да

издаде ревизионен акт за прихващане или възстановяване;

- да се издаде акт за прихващане или възстановяване в 30-дневен срок от постъпване на ис-

кането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Остатъкът след извършване на

прихващането се връща на лицето по посочена от него банкова сметка. В брой може да се из-

върши възстановяването на суми, свързани с прилагането на ЗМДТ (като това условие касае фи-

зическите лица, които не са еднолични търговци). Актът за прихващане или възстановяване се

връчва на заявителя, а преписката се архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 дни

7. Такси: няма



приЕМанЕ и оБраБоТка на прЕписки За иЗГоТвЯнЕ на 
прЕДЛоЖЕниЯ До оБЩински сЪвЕТ За оТпУсканЕ на

пЕрсонаЛни пЕнсии

правно основание
Кодекс за социално осигуряване
чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Характеристика
Отпускането на персонални пенсии е регламентирано в чл. 92 от Кодекс за

социално осигуряване, съгласно който Министерският съвет по определени от
него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по
отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО. Този вид пен-
сия не е свързан с трудовата дейност и средствата за изплащането й са за
сметка на републиканския бюджет.

Условията, при които се отпускат персоналните пенсии, както и групите
лица, които имат право на такава пенсия се определят и конкретизират в чл. 7,
ал. 1 - 6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Персоналните пенсии
по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение
на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на
финансите. Настоящата услуга описва условията и реда, при които се приемат
документи за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на
персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал ро-
дител.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да издаде решението за отпускане на персонална пенсия е Ми-

нистерски съвет, но искането за получаване на такава пенсия се подава до
кмета на общината, а решението за внасяне на предложение в Министерския
съвет се приема на сесия на общинския съвет.

II. Заявител
Искането за отпускане на този вид пенсия се подава от законния предста-

вител на детето (живият родител, настойник или попечител).
III. Нормативно установени изисквания
Лицата, желаещи да ползват настоящата услуга, трябва да отговарят на ня-

колко условия:
- да са деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
- да отговарят на изискванията за доход за отпускане на социална пенсия

за старост по чл. 89, ал. 1 КСО (годишният доход на член от семейството да не
надвишава сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната
през последните 12 месеца преди искането на пенсия). Гарантираният мини-
мален доход се определя с постановление на Министерски съвет.

III. Необходими документи
Заявителят по тази услуга трябва да представи в община Козлодуй:
- искане до кмета в свободен текст;
- препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител;
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- удостоверение за наследници;
- разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца,

с което се отказва отпускане на наследствена пенсия;
- декларация за семейно и имотно състояние;
- информация за дохода на семейството за 12 месеца преди искането на

пенсия (служебна бележка от местоработата на законния представител или
декларация);

- служебна бележка от Дирекция "Бюро по труда" (ако законният представи-
тел е регистриран);

- служебна бележка от Дирекция "Социално подпомагане" (ако е регистри-
ран).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените към него документи се подава лично или чрез

упълномощено лице в община Козлодуй в Центъра за информация и обслуж-
ване на гражданите, отдел "Секретариат на общински съвет".

Кметът на общината прави предложение до съвета, комплектовано с полу-
чените документи, което се внася за разглеждане в съответната комисия. Ко-
мисията излиза със становище и ако всички необходими документи са налични,
предложението се внася за разглеждане на сесия на общинския съвет. Ако има
забележки, комисията връща заявлението за отстраняването им.

Преписката и решението на общинския съвет се изпраща на министър-пред-
седателя с копие до заявителя.

Лицата, на които е отпусната персонална пенсия, придобиват качеството на
пенсионери и съответно ползват правата, произтичащи от това обстоятелство.
Персоналните пенсии се отпускат в размер на 90 на сто от размера на социал-
ната пенсия за старост, съгласно чл. 7, ал. 5 НПОС. При смърт на пенсионера
персоналната му пенсия не може да преминава в наследствена.

V. Такси
По настоящата услуга такси не се дължат.
VІ.Срок
До 60 дни

образци и формуляри
Искане за отпускане на персонална пенсия
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Информация за административната услуга

приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до общински съвет за

отпускане на персонални пенсии

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на самоличността);

- нотариално заверено пълномощно при подаване от пълномощник;

- препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител;

- удостоверение за наследници;

- разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца, с което се отка-

зва отпускане на наследствена пенсия;

- декларация за семейно и имотно състояние;

- информация за дохода на семейството за 12 месеца преди искането на пенсия (служебна

бележка от местоработата на законния представител или декларация);

- служебна бележка от Дирекция "Бюро по труда" (ако законният представител е регистри-

ран);

- служебна бележка от Дирекция "Социално подпомагане" (ако е регистриран).

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава лично или чрез упълномощено

лице в община Козлодуй в Центъра за информация и обслужване на гражданите, отдел "Секре-

тариат на общински съвет".

Кметът на общината прави предложение до съвета, комплектовано с получените документи,

което се внася за разглеждане в съответната комисия. Комисията излиза със становище и ако

всички необходими документи са налични, предложението се внася за разглеждане на сесия на

общинския съвет. Ако има забележки, комисията връща заявлението за отстраняването им.

Преписката и решението на общинския съвет се изпращат на министър-председателя с

копие до заявителя.

Лицата, на които е отпусната персонална пенсия, придобиват качеството на пенсионери и

съответно ползват правата, произтичащи от това обстоятелство. Персоналните пенсии се отпус-

кат в размер на 90 на сто от размера на социалната пенсия за старост, съгласно чл. 7, ал. 5 от

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. При смърт на пенсионера персоналната му пенсия

не може да преминава в наследствена.

6. Срок за предоставяне на услугата: 60 дни

7. Такси: няма



прЕДосТавЯнЕ на копиЕ оТ ДокУМЕнТ, сЪДЪрЖаЩ пУБЛична
иЛи нЕпУБЛична оБЩинска инФорМаЦиЯ на ХарТиЕн иЛи 

МаГниТЕн носиТЕЛ сЪс иЛи БЕЗ ЗавЕрка

правно основание
чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общ

ински съвет - гр. Козлодуй)
Заповед № 10 от 10 януари 2001 г. на министъра на финансите

Характеристика
Съгласно легалната дефиниция по чл. 2 ЗДОИ обществена информация по

смисъла на същия закон е всяка информация, свързана с обществения живот
в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят
собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Ин-
формацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

Забележка: Материален носител на обществена информация е текст, план,
карта, фотография, изображение, дискета, аудио или видеокасета и други по-
добни (§ 1, т. 1 ДР ЗДОИ).

Процедурата не се прилага за достъпа до лични данни, които от своя страна
включват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е иденти-
фицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез иденти-
фикационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани
с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа,
икономическа, културна или социална идентичност (§ 1, т. 2 ДР ЗДОИ).

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена
информация са: откритост, достоверност и пълнота на информацията; осигу-
ряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; осигуряване
на законност при търсенето и получаването на обществена информация; за-
щита на правото на информация; защита на личната информация; гарантиране
на сигурността на обществото и държавата (чл. 6 ЗДОИ).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Решението за достъп до информация в община Козлодуй се взема от кмета.
II. Заявител
Субект на правото на достъп до обществена информация (правоимащ) е

всеки български гражданин, чужденец, лице без гражданство, както и всички
юридически лица (чл. 4 ЗДОИ).

Достъпът до обществена информация за тези лица е свободен, с изключе-
ние на информацията, която представлява търговска тайна или чието предо-
ставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между
търговци.

III. Необходими документи
За да получи достъп до обществена информация, заявителят следва да от-
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прави заявление за достъп до обществена информация.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявленията по ЗДОИ се подават в деловодството на община Козлодуй – в

Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ). Всеки заявител
получава, при необходимост, компетентна консултация и помощ при попълване
на заявлението.

Всяко писмено заявление получава входящ номер, регистрира се в дело-
водната система на общината и се предава на секретаря на община Козлодуй.
Всички заявления, постъпили в администрацията от физически лица (ФЛ) и
юридически лица (ЮЛ) получават резолюция за изпълнение по компетентност
от Секретаря на общината.

След като бъде разгледано от секретаря на общината, заявлението се пре-
доставя на младши юрисконсулт за правна консултация и становище.

Експертът "Връзки с обществеността" е лицето, което отговаря за изготвяне
на решението за достъп до информация. Съгласно резолюцията той предава
заявлението лично на служителите, които могат да предоставят информацията
и в чиито компетенции е тя. Експертът проследява хода на работата, следи за
спазване на законните срокове, подготвя решението за предоставяне или отказ,
предоставя го на кмета за подпис, а при необходимост подготвя уведомление
до заявителя за уточнение или с цел удължаване на срока.

След като съответния служител подготви информацията, заявена от граж-
данина, я предоставя на експерта "Връзки с обществеността", който съгласува
цялата преписка с младши юрисконсулт от общината и уведомява заявителя.

Цялата преписка се представя в деловодството, получава изходящ номер и
решението се изпраща с обратна разписка до заявителя. Преписката се съхра-
нява в деловодството на общината.

Информацията се предоставя на заявителя лично, на гише деловодство в
ЦИОГ, след представяне на платежен документ за разходите по подготовката,
съгласно Заповед № 10 на МФ и след подписване на приемо-предавателен про-
токол - 2 бр., по един за двете страни.

Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина
от къде може да я получи, ако тя е обществено значима.

Информация, непотърсена в 30-дневен срок от получаване на решението,
не се предоставя.

V. Такси
Услугата по предоставяне на достъп до обществена информация е без-

платна.
Заявителят, обаче, следва да заплати разходите по предоставянето на

достъп до исканата обществена информация - те следва да се заплащат по
нормативи, които не могат да превишават материалните разходи по предоста-
вянето на информацията. Тези нормативи са определени от министъра на фи-
нансите със Заповед № 10 от 10 януари 2001 г., и са класифицирани според
вида на носителя на информацията, както следва:

- дискета - един брой - 1,20 лева;
- CD - един брой - 5,00 лева;
- електронна поща - 1 МВ - 0,30 лева; заплаща се всеки започнат мегабайт

и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;
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- разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лева;
- ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лева;
- факс - една страница (А4) - 0,60 лева;
- видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута

запис - 4,90 лева + 0,25 лева на минута;
- аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута

запис - 1,60 лева + 0,25 лева на минута;
- устна справка - за 15 минути - 1,50 лева;
- писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лева.
Забележка: Посочените стойности не включват ДДС.
Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на

предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или
непълна и това е поискано мотивирано от заявителя (чл. 22 ЗДОИ).

образци и формуляри
Заявление за достъп до обществена информация
Образец на решение за достъп до обществена информация
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Информация за административна услуга

предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска

информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението: няма

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявленията по ЗДОИ се подават в деловодството на община Козлодуй - в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите (ЦИОГ). Всеки заявител получава, при необходимост,

компетентна консултация и помощ при попълване на заявлението.

Всяко писмено заявление получава входящ номер, регистрира се в деловодната система на

общината и се предава на секретаря на община Козлодуй. Всички заявления, постъпили в адми-

нистрацията от физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ) получават резолюция за изпълне-

ние по компетентност от Секретаря на общината.

След като бъде разгледано от секретаря на общината, заявлението се предоставя на

младши юрисконсулт за правна консултация и становище.

Експертът "Връзки с обществеността" е лицето, което отговаря за изготвяне на решението за

достъп до информация. Съгласно резолюцията той предава заявлението лично на служителите,

които могат да предоставят информацията и в чиито компетенции е тя.

Главният експерт проследява хода на работата, следи за спазване на законните срокове,

подготвя решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, а при необхо-

димост подготвя уведомление до заявителя за уточнение или с цел удължаване на срока.

След като съответния служител подготви информацията, заявена от гражданина, я предо-

ставя на експерт "Връзки с обществеността", който съгласува цялата преписка с младши юрис-

консулт от общината и уведомява заявителя.

Цялата преписка се представя в деловодството, получава изходящ номер и решението се из-

праща с обратна разписка до заявителя. Преписката се съхранява в деловодството на общината.

Информацията се предоставя на заявителя лично, на гише деловодство в ЦИОГ, след пред-

ставяне на платежен документ за разходите по подготовката, съгласно Заповед № 10 на МФ и

след подписване на приемо-предавателен протокол - 2 бр., по един за двете страни.

Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина от къде може да я

получи, ако тя е обществено значима. 

Информация, непотърсена в 30-дневен срок от получаване на решението, не се предоставя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси
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Информация за административна услуга

предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска

информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

Услугата по предоставяне на достъп до обществена информация е безплатна.

Заявителят, обаче, следва да заплати разходите по предоставянето на достъп до исканата

обществена информация - те следва да се заплащат по нормативи, които не могат да превиша-

ват материалните разходи по предоставянето на информацията. Тези нормативи са определени

от министъра на финансите със Заповед № 10 от 10 януари 2001 г., и са класифицирани според

вида на носителя на информацията, както следва:

- дискета - един брой - 1,20 лева;

- CD - един брой - 5,00 лева;

- електронна поща - 1 МВ - 0,30 лева; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за

информация, съществуваща в електронен вид;

- разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лева;

- ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лева;

- факс - една страница (А4) - 0,60 лева;

- видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 4,90 лева +

0,25 лева на минута;

- аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 1,60 лева +

0,25 лева на минута;

- устна справка - за 15 минути - 1,50 лева;

- писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лева.

Забележка: Посочените стойности не включват ДДС.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената

обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотиви-

рано от заявителя.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ Уп 2 и Уп 3 За БрУТно ТрУДово
вЪЗнаГраЖДЕниЕ и За осиГУриТЕЛЕн и ТрУДов сТаЖ

правно основание
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Кодекс на труда (KT)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплаща-

телните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (Инструкция
№ 5 от 30 юни 2005 г.)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Осигурените лица имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По-

соченото право се придобива при навършването на определена възраст, при
условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е
не по-малък от определено число, така наречените "точки".

Важна роля при формирането на размера на пенсията, в случай че са из-
пълнени нормативно установените изисквания, има осигурителният доход на
лицето.

Въз основа на осигурителния доход на лицето се изчислява индивидуалният
му коефициент. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като
средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца
преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефи-
циент на лицето (чл. 70, ал. 2 КСО).

Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни
вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец
и с данните, които осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се
лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за при-
ходите (данните по чл. 5, ал. 4 КСО). Осигурителният доход за времето, през
което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, из-
плащано от териториалното поделение на Националния осигурителен институт
(НОИ), се установява с данни от информационната система на НОИ (чл. 40, ал.
3 НПОС).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, компетентен да издава удостоверение за придобит осигурителен

стаж, е осигурителят – работодателят и/или органът по назначаване в случая –
кметът на община Козлодуй.

II. Заявител
Заявител по разглежданата процедура е осигуреното заинтересовано лице.
III. Необходими документи
До компетентния орган се подава заявление за издаване на удостоверение
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за осигурителен доход - обр. УП-2 и/или удостоверение за осигурителен (тру-
дов) стаж - обр. УП-3. Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Инструкция № 5 от
30 юни 2005 г. то трябва да съдържа следната информация: трите имена, ЕГН,
адрес и населено място, в което е полаган трудовия стаж, наименованието на
осигурителя, при когото е работило, заеманата длъжност, периодът на работа,
видът на искания документ и периодът, за който се отнася документът. При про-
мени в наименованието на осигурителя лицето посочва наименованието, което
осигурителят е имал по време на полагане на стажа. По възможност лицето по-
сочва предишни и следващи наименования на осигурителя. В заявлението се
посочва и вида и каква е услугата. При подаването му се прилагат следните до-
кументи:

- документ за самоличност (копие);
- трудова книжка (копие);
- документ за идентичност на имената (ако има различия в имената доку-

мента се издава на посочените във ведомостта имена или по лична карта).
При необходимост от лицето се изисква попълване на декларация за иден-

тичност на имената и/или представяне на документ от службата по гражданско
състояние.

Забележка: Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице с но-
тариално заверено пълномощно. В този случай към заявлението се прилага и
копие от пълномощното.

IV. Вътрешен ход на услугата
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ). Там те се разглеждат от главен специалист "Деловодител и за-
веждащ общински архив" и се препращат към дирекция ФСДУС, отдел “Бюджет,
финанси и общинсак собственост”, където се проверяват данните за заявителя
в общинските информационни масиви и се изготвя исканото удостоверение по
образец тип УП-2 или УП-3. Впоследствие то се предава в канцеларията на
кмета за подпис и се препраща към ЦИОГ, от където заявителят го получава.

V. Срок за извършване на административната услуга
За издаване на удостоверение по образец УП-2 и УП-З срокът е до 30 дни.
VІ. Такси
За издаване на образци за пенсиониране - УП-2 и УП-3 не се дължи такса

(Раздел IV, т. 23 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход или удо-

стоверение за осигурителен (трудов) стаж
Oбразец на удостоверение за осигурителен доход – обр. УП-2
Oбразец на удостоверение за осигурителен (трудов) стаж – обр. УП-3
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверения Уп-2 и Уп-3 за брутно трудово възнаграждение и за

осигурителен и трудов стаж

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност (копие);

- трудова книжка (копие);

- документ за идентичност на имената (ако има различия в имената документа се издава на

посочените във ведомостта имена или по лична карта).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ). Раз-

глеждат се от главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив" и се препращат към

дирекция ФСДУС, отдел “Бюджет, финанси и общинска собственост”, където се проверяват дан-

ните за заявителя в общинските информационни масиви и изготвя исканото удостоверение по

образец тип УП-2 или УП-3. Впоследствие то се предава в канцеларията на кмета за подпис и се

препраща към ЦИОГ, от където заявителят го получава.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ по исканЕ на 
ЗаинТЕрЕсованиТЕ ЛиЦа За Липса иЛи наЛичиЕ в "арХив"

на ТЪрсЕниТЕ оТ ТЯХ ДокУМЕнТи

правно основание
Закон за националния архивен фонд (ЗНАФ)
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраня-

ването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (НРООЕСИДУАДОИ)

Правилник за организацията и дейността на общинска администрация - Коз-
лодуй (Устройствен правилник на общинска администрация - Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за издаване на

удостоверения по искане на заинтересованите лица за липса или наличие в
архива на община Козлодуй на търсените от тях документи.

Съгласно чл. 10 ЗНАФ архивите осигуряват публичен достъп на потребите-
лите до документите, съхранявани от тях, като за целта създават и поддържат
система на научно-справочен апарат.

На основание чл. 12, ал. 1 НРООЕСИДУАДОИ в структурата на община Коз-
лодуй е създаден учрежденски архив като самостоятелно звено.

Чл. 13 НРООЕСИДУАДОИ предвижда, че учрежденският архив има след-
ните функции:

- приемане на документи;
- регистриране и съхраняване на приетите документи;
- създаване на справочен апарат към документите;
- предоставяне на документите за използване;
- извършване на експертиза по ценността на документите;
- предаване на ценните документи в съответния държавен архив.
В учрежденския архив на общината се приемат:
- приключилите до 31 декември на текущата година дела от деловодството

и другите структурни звена - не по-късно от 30 юни на следващата календарна
година;

- аналогови аудио-визуални документи след извършени монтаж и технически
контрол.

В едно с горното научно-техническите документи се приемат в техническия
архив след окончателното им съставяне и оформяне и след приемане от тех-
ническия съвет на организацията. Досиетата на обектите по капитално строи-
телство се приемат след въвеждане на обекта в експлоатация. За приетите
документи се изготвя приемателно-предавателен протокол (чл. 17 и 18 НРО-
ОЕСИДУАДОИ).

процедура по извършване на административната услуга
І. Заявител
Заявител може да бъде всяко заинтересовано лице, желаещо да му се из-

даде удостоверение за наличие на или липса в учрежденския архив на общи-
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ната на определен документ от значение за упражняване на негови права. За-
явител може да бъде и всяко друго лице, когато документа съдържа обще-
ствена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, като в тези случаи
достъпа до документа ще се осъществи по реда на ЗДОИ.

ІІ. Компетентен орган
Компетентен орган по настоящата административна услуга е кметът на об-

щина Козлодуй, който е възложил тази дейност на главния секретар на общи-
ната и лицата на длъжност главен специалист "Деловодител и завеждащ
общински архив" от общата общинска администрация към дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността", отдел "Правно, нор-
мативно и информационно обслужване".

ІІІ. Необходими документи
За извършване на административната услуга се подава заявление до кмета

на общината, като към него се прилагат следните документи:
- документ за самоличност на заявителя;
- удостоверение за регистрация (актуално състояние) за юридически лица

и ЕТ;
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към отдел
"Правно, нормативно и информационно обслужване", където искането се съоб-
щава на главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив". Той
проверява дали описания в заявлението документ се съхранява в архива на
общината. Ако той е налице, липсва или е предаден на Държавна агенция "Ар-
хиви" за съхранение в Националния архивен фонд, длъжностното лице описва
тези обстоятелства в изготвено от него удостоверение и го подписва и подпе-
чатва. Ако е изискано от заявителя и документа е налице в архива на общината,
в удостоверението се описва и неговото съдържание. В последствие доку-
ментът се предава в ЦИОГ, където заявителят може го получи.

При по-обемна документация е възможно заявителят да получи достъп за
ползване на място в архива на община Козлодуй. В тази хипотеза и след пла-
тена такса, той се допуска в обособено помещение в общината. Там му се пре-
доставя достъп до изисквания документ за определено време и след
записването му в книгата на посетителите и съставяне на протокол.

Общият срок за извършване на административната услуга е 7 дни от пода-
ване на заявлението (чл. 57, ал. 2 АПК).

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за липса или наличие на доку-

менти в архива на общината
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверения по искане на заинтересованите лица за липса или

наличие в "архив" на търсените от тях документи

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност на заявителя;

- удостоверение за регистрация (актуално състояние) за юридически лица или ЕТ;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй, от където се препращат към отдел "Правно, нормативно и информационно об-

служване", където искането се съобщава на главен специалист "Деловодител и завеждащ об-

щински архив". Той проверява дали описания в заявлението документ се съхранява в архива на

общината. Ако той е налице, липсва или е предаден на Държавна агенция "Архиви" за съхране-

ние в Националния архивен фонд, длъжностното лице описва тези обстоятелства в изготвено от

него удостоверение и го подписва и подпечатва. Ако е изискано от заявителя и документа е на-

лице в архива на общината, в удостоверението се описва и неговото съдържание. В последствие

документът се предава в ЦИОГ, където заявителят може го получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За соБсТвЕносТ на иМоТи 
по ЕМЛЯчЕн рЕГисТЪр

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за администрацията (ЗА)
чл. 12, ал. 2 oт Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

(ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Услугата има за цел издаване на документ, с който да се удостоверява право

на собственост върху земеделски имот, когато такова е необходимо на заяви-
теля.

Съгласно чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ правото на собственост се доказва с нотари-
ални актове, делбени протоколи, протоколи на трудовокооперативни земедел-
ски стопанства, емлячни регистри, молби-декларации за членство в
трудовокооперативно земеделско стопанство, счетоводни книги за заплащане
на рента, протоколи и решения за оземляване, в това число и по Закона за тру-
довата поземлена собственост от 1946 г. и правилника за неговото приложение
и други писмени доказателства.

Издаването на удостоверения представлява административна услуга по
смисъла на § 1, т. 2, б. "а" от Допълнителните разпоредби към ЗА. Съгласно
разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на АПК, при
извършването, както и при оспорване на отказа за извършване на администра-
тивните услуги, се прилагат производствата за издаване на индивидуални ад-
министративни актове и тяхното обжалване, уредени в същия кодекс.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на община Козлодуй или оправомощено от него

лице от общинската администрация.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко заинтересувано лице

съгласно ЗСПЗЗ, което цели да докаже своето право на собственост върху
даден поземлен имот.

III. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга, са:
- заявление, в което се обосновава необходимостта от издаване на удосто-

верението и целта му, както и пред кого ще послужи;
- удостоверение за наследници (ако се иска удостоверение за наследода-

тел);
- документ за платена такса.
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Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде
приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на общината.
След получаване на документите се образува преписка, която се изпраща в

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
(ФСД и УС), където се разглежда от специалист "Деловодител и завеждащ об-
щински архив" от отдел "Правно, нормативно, административно и информа-
ционно обслужване". Ако са налице заявените за удостоверяване
обстоятелства за имота в данните от емлячния регистър главен специалист от
отдела изготвя удостоверението за тях. То се поднася за подпис на кмета на
общината или на упълномощено от него длъжностно лице от администрацията
– началника на отдела или директора на дирекцията. Готовото удостоверение
се предоставя в ЦИОГ за получаване от заявителя.

Услугата следва да се извърши в срока, както следва:
- за обикновена услуга - 14 дни;
V. Такси 
За издаване на удостоверение за притежавани имоти от емлячен регистър

се дължи такса за издаване на удостоверение за собственост на недвижим
имот в размер на 5 лева 

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за притежавани имоти от емлячен

регистър
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за собственост на имоти по емлячен регистър

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за наследници (ако се иска удостоверение за наследодател);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ) на общината. След получаване на документите се образува

преписка, която се изпраща в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собст-

веността" (ФСД и УС), където се разглежда от специалист "Деловодител и завеждащ общински

архив" от отдел "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване". Ако са

налице заявените за удостоверяване обстоятелства за имота в данните от емлячния регистър

главен специалист от отдела изготвя удостоверението за тях. То се поднася за подпис на кмета

на общината или на упълномощено от него длъжностно лице от администрацията - началника на

отдела или директора на дирекцията. Готовото удостоверение се предоставя в ЦИОГ за получа-

ване от заявителя.

6. Срок:

- обикновена услуга - 14 дни;

- бърза услуга - 5 дни;

- експресна услуга - 24 часа.

7. Такси: За издаване на удостоверение за притежавани имоти от емлячен регистър се

дължи такса, както следва:

- обикновена услуга - 5 лева;

- бърза услуга - 7,50 лева;

- експресна услуга - 10 лева.



приЕМанЕ на ДокУМЕнТи и прЕкраТЯванЕ  на сЪсоБсТвЕносТ
вЪрХУ нЕДвиЖиМ иМоТ МЕЖДУ оБЩинаТа и ФиЗичЕско иЛи Юри-

ДичЕско ЛиЦЕ

правно основание
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
чл. 2-19, чл. 30-36, чл. 112, б. "а" от Закона за собствеността (ЗС)
чл. 22, ал. 3 и 4, чл. 34, ал. 4 и 7, чл. 36, чл. 40-41, чл. 49 от Закона за об-

щинската собственост (ЗОС)
чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Съсобственост е налице в случаите, когато правото на собственост върху

имота принадлежи общо на две или повече лица. Способите за възникване на
съсобственост могат да бъдат различни, но биха могли да се обособят главно
четири – наследяване, правна сделка, закон, административен акт. По принцип
всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното пред-
назначение и по начин, по който да не пречи на другите съсобственици да си
служат с нея според правата им. Общата вещ се използва и управлява съгласно
решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от нея.
Съсобствеността може винаги да бъде прекратена по искане на някой от съсоб-
ствениците. Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината,
държавата, физически лица или юридически лица се извършва след издаване
на заповед и сключване на договор.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен да извърши разглежданата услуга е определеният от кмета на

община Козлодуй служител от общинската администрация.
II. Заявител
Заявителят по разглежданата услуга следва да бъде съсобственик на имота

или упълномощено от него лице.
III. Нормативно установени изисквания
За упражняване на правото следва да е възникнала и да съществува съсоб-

ственост между общината и други юридически лица или физически лица.
IV. Необходими документи
- заявление по образец;
- лични данни на заявителя и местонахождението на имота – квартал, пар-

цел, пл. номер;
- документи за собственост на имота;
- скица на имота;
- пълномощно – в случаите на упълномощаване;
- документ за платена такса.
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V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с
приложените документи се приема от главен специалист "Деловодител и за-
веждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва да за-
плати и дължимата такса за извършване на услугата, при което младши
счетоводителят – касиер издава квитанция за платената сума. Получената кви-
танция също се прилага към образуваната административна преписка. След
получаването на изискуемите документи главният специалист "Деловодител и
завеждащ общински архив" насочва преписката към главния експерт "Разпо-
реждане и управление на общинската собственост" от дирекция "Финансово-
стопански дейности и управление на собствеността". Посоченият главен
експерт извършва необходимите проверки в съответните регистри и изготвя
предложение до Общински съвет за вземане на решение за ликвидиране на
собствеността между общината и заявителя. След положително решение на
Общински съвет , главния експерт изготвя заповедта за прекратяване на съсоб-
ственост, която насочва към кмета на общината за подпис. Въз основа на из-
готвената заповед се съставя договор за прекратяване на съсобственост, който
се подписва от кмета и от заявителя. Цялата преписка се насочва към главния
специалист "Деловодител и завеждащ общински архив", който я архивира.

Съобразно текста на част IV, т. 1 от приложение № 1 към Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде извършена в 30-дневен
срок.

V. Такси
За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати сумата от 5

лева.

образци и формуляри
Заявление за започване на производство по ликвидиране на съсобственост
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Информация за административна услуга

приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между

общината и физическо или юридическо лице

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документи за собственост на имота;

- скица на имота;

- пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с приложените документи се приема от главен специа-

лист "Деловодител и завеждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва

да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при което младши счетоводителят -

касиер издава квитанция за платената сума. Получената квитанция също се прилага към образу-

ваната административна преписка. След получаването на изискуемите документи главният спе-

циалист "Деловодител и завеждащ общински архив" насочва преписката към главния експерт

"Разпореждане и управление на общинската собственост" от дирекция "Финансово-стопански

дейности и управление на собствеността". Посоченият главен експерт извършва необходимите

проверки в съответните регистри и изготвя предложение до Общински съвет за вземане на реше-

ние за ликвидиране на собствеността между общината и заявителя. След положително решение

на Общински съвет , главния експерт изготвя заповедта за прекратяване на съсобственост, която

насочва към кмета на общината за подпис. Въз основа на изготвената заповед се съставя дого-

вор за прекратяване на съсобственост, който се подписва от кмета и от заявителя. Цялата пре-

писка се насочва към главния специалист "Деловодител и завеждащ общински архив", който я

архивира.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси: 5 лева



прЕДосТавЯнЕ на справка оТ акТовиТЕ книГи

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОС актовите книги за общинските имоти са общо-

достъпни и всеки може да иска справка по тях. Условията и редът за това
следва да са определени в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй. Ак-
товите книги съдържат вписаните с последователни номера актове за общинска
собственост за общинските имоти на територията на общината.

Съгласно чл. 62, ал. 1 ЗОС актовете за общинска собственост се вписват с
последователни номера в общинския регистър, подшиват се в актови книги и
се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост". На основание
чл. 62, ал. 2 ЗОС актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки
може да направи справка по тях. Относно община Козлодуй условията и реда
за това са определени в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй постановява,
че в общината се създават и поддържат следните публични регистри:

- главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за публична общинска собственост;

- главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за частна общинска собственост;

- регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в
който се вписват данни за: решението на общинския съвет за разпореждане с
общински имоти; данните по акта за общинска собственост, видовете на раз-
поредителните сделки; пазарната оценка, данъчната оценка, оценката, опре-
делена от общинския съвет и крайната цена на сделката; начинът на
разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в
конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.

Посочените регистри са общодостъпни и всяко лице може да получи справка
по тях.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Справки по актовите книги за общинска собственост се предоставят от слу-

жителите на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" към дирекция
"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на община
Козлодуй.

II. Заявител
Заявител може да бъде всяко лице.
III. Вътрешен ход на административната услуга
Лицето заявява устно искането си за предоставяне на справка на място пред
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служител от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост", където се
съхраняват актовите книги. Служителят проверява исканата информация и я
предоставя на заявителя веднага.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За наЛичиЕ на рЕсТиТУЦионни
прЕТЕнЦии За нЕДвиЖиМи иМоТи – оБЩинска соБсТвЕносТ

правно основание
Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими

имоти
Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88

на Президиума на НС от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти,
принадлежащи на католическата черква в пределите на Народна Република
България

Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници,
складове и ателиета

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по За-
кона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане
на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона
за държавните имоти и Закона за собствеността (ЗВСВНОИ)

Закон за собствеността (ЗС)
Закон за наследството
Закон за общинската собственост
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността върху

одържавени недвижими имоти се възстановява собствеността върху всички
движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуж-
дени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните
съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г. Съгласно ал. 1 на същия
член на възстановяване на собствеността подлежат и недвижимите имоти, от-
чуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима
собственост , които са собственост на държавата, общините, обществените ор-
ганизации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търгов-
ския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени. В чл. 2
на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими
имоти подробно са посочени всички закони влезли в сила до 1989 г., за които
реституцията се отнася.

Собствеността върху имотите се възстановява на лицата, от които те са
били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници.
Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява
с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели. Претенциите
на трети лица за права върху същите имоти не са пречка за възстановяване
собствеността на лицата, от които имотите са отнети. Споровете между пре-
тендентите се решават между тях по исков ред.

На основание чл. 7 от ЗВСВОНИ лицата, чиято собственост се възстановява
по силата на този закон, могат да се снабдят с документи за собственост чрез
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обстоятелствена проверка, ако докажат, че до датата на отнемането на имота
в полза на държавата те или техните наследодатели са имали правото на собст-
веност. За обстоятелствената проверка не се събира държавна такса.

Съгласно чл. 1 от Закон за възстановяване собствеността върху някои от-
чуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за
плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на на-
селените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността лицата
и техните наследници, чиито застроени недвижими имоти са били отчуждени
до 21 април 1990 г. могат да искат отмяна на отчуждаването, ако сградите съще-
ствуват към деня на влизане на този закон в сила и ако мероприятието, за което
е отчужден имотът, фактически не е започнало. Ако сградите са съборени,
същите могат да искат отмяна на отчуждаването, ако строителството фактиче-
ски не е започнало и дворното място отговаря на изискванията за образуване
на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нор-
мативи.

Когато имотите са отчуждени за държавни нужди по чл. 26 от Закона за
държавните имоти или по чл. 101 от Закона за собствеността, засегнатите лица
или техните наследници могат да искат отмяна на отчуждаването, ако към 21
февруари 1992 г. обектът не се е използвал за нуждите, за които е бил отчуж-
ден.

В случай че на бившия собственик е изплатено парично обезщетение, ре-
шението за отмяна на отчуждаването влиза в сила от момента на възстановя-
ване на полученото парично обезщетение.

При предявяване на реституционните претенции или възстановяване на
собствеността на даден имот със заповед на кмета по реда на посочените по-
горе реституционни закони за удостоверяване на тези факти е допустимо из-
даването на удостоверение съдържащо справка за постъпилите реституционни
претенции.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
На основание чл. 4 от ЗВСВНОИ искането за отмяна на отчуждаването се

прави в 6-месечен срок от влизане на ЗВСВНОИ в сила до кмета на общината,
който е длъжен да се произнесе с решение в 30-дневен срок. Затова кметът е
компетентен да издава и удостоверения за предявените към даден имот рести-
туционни претенции.

II. Заявител
Собствеността върху имотите се възстановява на лицата, от които те са

били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници.
Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява
с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели и чрез доказване
на собственост към момента на отчуждаването. Претенциите на трети лица за
права върху същите имоти не са пречка за възстановяване собствеността на
лицата, от които имотите са отнети. Споровете между претендентите се реша-
ват между тях по исков ред.

Следователно заявител по разглежданата услуга следва да бъде лице или
наследник на лице чиято собсвеност е отнета по реда на някой от визираните
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нормативни актове в Закон за възстановяване собствеността върху одържавени
недвижими имоти, ЗВСВОНИ и Закона за възстановяване собствеността върху
конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на НС от 1953 г. (необнародван)
недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пре-
делите на Народна Република България и др.

III. Нормативно установени изисквания
За упражняване на правото на възстановяване следва да е съществувало

право на собственост или на строеж на лицето върху съответния недвижим
имот и то да е прекратено с акта на отнемане на имуществото. Необходимо е
също, при смърт на лицето от което е конфискуван имота, преди възстановя-
ване на собствеността му, да са налице и негови наследници съгласно Закона
за наследството.

IV. Необходими документи
- заявление по образец, в което се попълват лични данни на заявителя и ме-

стонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер;
- копие от документа за възстановена собственост върху имота – заповед,

решение или друг;
- скица на имота;
- удостоверение за наследници (при наследствен имот);
- пълномощно (в случаите на упълномощаване);
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с
приложените документи се приема от главен специалист "Деловодител и за-
веждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва да за-
плати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава
квитанция за платената сума. Получената квитанция също се прилага към об-
разуваната административна преписка. 

След получаването на изискуемите документи главният специалист насочва
преписката към главния експерт "Разпореждане и управление на общинската
собственост" от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността". Последният извършва проверка на основанията на искането
на заявителя и на наличните данни за имота в общинските регистри – разпо-
ложение, функция, вид на собственост, собственик, основание за придобиване
и т.н. Ако е издаден акт за общинска собственост относно имота, главния екс-
перт съставя доклад до кмета на общината в който изразява становище за из-
даване на заповед за възстановяване на собствеността или за постановяване
на отказ по искането. Изготвеното становище и доклада по преписката се под-
насят за съгласуване с директора на дирекция "Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността" и за запознаване на кмета.

При негово положително становище преписката се връща на главения екс-
перт в отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост", който изготвя запо-
ведта за възстановяване на собствеността върху имота и тя се насочва към
кмета на общината за подпис. След това имотът се отписва от регистрите за
общинска собственост, като подробно се описват основанията за това. Подпи-
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саната заповед се връчва на заявителя в ЦИОГ и след това цялата преписка
се насочва към главния специалист "Деловодител и завеждащ общински
архив", който я архивира.

Когато се констатира, че собственик на имота е министерство, ведомство
или друго държавно учреждение и организация, държавна и общинска фирма,
смесена фирма с държавно или общинско участие (най-малко 51 на сто) или
друго държавно юридическо лице, главния експерт от отдел "Бюджет, финанси
и общинска собственост" изпраща уведомление до собственика и той е длъжен
в двумесечен срок след уведомяването да предаде имота на общината за
връщане на правоимащите. След предаването им собствеността върху тях се
възстановява със заповед на кмета и по общия ред.

След сезиране на кмета на общината с искането за реституиране на общин-
ски имот или при издаване на заповедта за отказ или възстановяване на собст-
веността върху него правоимащите лица могат да поискат да им бъде издадено
удостоверение относно предявените реституционни претенции спрямо имота.
Удостоверението се издава от главен експерт "Разпореждане и управление на
общинската собственост" от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост"
и се подписва от кмета на общината. Изготвеното удостоверение се връчва на
заявителя в ЦИОГ. 

Съобразно текста на част IV, т. 2 от приложение № 1 към Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде извършена в 30-дневен
срок.

V. Такси
За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати такса от 5

лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на справка за предявени реституционни претенции
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за факти и обстоятелства касаещи общински недвижими

имоти

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от документа за възстановена собственост върху имота - заповед, решение или друг;

- удостоверение за наследници (при наследствен имот);

- пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с приложените документи се приема от главен специа-

лист "Деловодител и завеждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва

да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция

за платената сума. Получената квитанция също се прилага към образуваната административна

преписка.

След получаването на изискуемите документи главният специалист насочва преписката към

главния експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост" от дирекция "Финан-

сово-стопански дейности и управление на собствеността". Последният извършва проверка на ос-

нованията на искането на заявителя и на наличните данни за имота в общинските регистри -

разположение, функция, вид на собственост, собственик, основание за придобиване и т.н. Ако е

издаден акт за общинска собственост относно имота, главния експерт съставя доклад до кмета

на общината в който изразява становище за издаване на заповед за възстановяване на собстве-

ността или за постановяване на отказ по искането. Изготвеното становище и доклада по препис-

ката се поднасят за съгласуване с директора на дирекция "Финансово-стопански дейности и

управление на собствеността". При негово положително становище преписката се връща на гла-

вения експерт в отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост", който изготвя заповедта за

възстановяване на собствеността върху имота и тя се насочва към кмета на общината за подпис.

Подписаната заповед се връчва на заявителя в ЦИОГ и след това цялата преписка се насочва

към главния специалист "Деловодител и завеждащ общински архив", който я архивира.

След сезиране на кмета на общината с искането за реституиране на общински имот или при

издаване на заповедта за отказ или възстановяване на собствеността върху него правоимащите

лица могат да поискат да им бъде издадено удостоверение относно предявените реституционни

претенции спрямо имота. Удостоверението се издава от главен експерт "Разпореждане и управ-

ление на общинската собственост" от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и се

подписва от кмета на общината. Изготвеното удостоверение се връчва на заявителя в ЦИОГ.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси: 5 лева



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ФакТи и оБсТоЯТЕЛсТва ка-
саЕЩи оБЩински нЕДвиЖиМи иМоТи

правно основание
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем
и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Съгласно чл. 62, ал. 1 ЗОС актовете за общинска собственост се вписват с

последователни номера в общинския регистър, подшиват се в актови книги и
се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост". На основание
чл. 62, ал. 2 ЗОС актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки
може да направи справка по тях. Относно община Козлодуй условията и реда
за това са определени в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй постановява,
че в общината се създават и поддържат следните публични регистри:

- главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за публична общинска собственост;

- главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за частна общинска собственост;

- регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в
който се вписват данни за: решението на общинския съвет за разпореждане с
общински имоти; данните по акта за общинска собственост, видовете на раз-
поредителните сделки; пазарната оценка, данъчната оценка, оценката, опре-
делена от общинския съвет и крайната цена на сделката; начинът на
разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в
конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.

Посочените регистри са общодостъпни и всяко лице може да поиска изда-
ване на удостоверение свързано с тяхното съдържание, срещу заплащане на
такса за услугата, съгласно Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган да изготви и издаде удостоверение относно имот общин-

ска собственост съобразно съдържанието на актовите книги е длъжностното
лице от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собстве-
ността", отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост", на което кметът на
общината е възложил тази функция.
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2. Правоимащи лица
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства относно имот общин-

ска собственост може да изисква всяко лице, на основание чл. 6, ал. 1 от На-
редба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

3. Необходими документи
Гражданите, които желаят да получат удостоверение за факти и обстоятел-

ства относно имоти общинска собственост, трябва да подадат следните доку-
менти в общината:

- заявление по образец – съдържащо личните данни на заявителя и место-
нахождението на имота (квартал, парцел, пл. номер);

- документ за платена такса.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заинтересованите лица подават заявлението с приложените документи

лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и обслужване
на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Те следва да заплатят и дължимата
такса за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция за пла-
тената сума.

След получаването на изискуемите документи образуваната преписка се на-
сочва към главен експерт "Общинска собственост" от дирекция "Финансово-
стопански дейности и управление на собствеността". Последният в срок от 7
дни проверява основанията на искането на заявителя и наличната информация
в общинските регистри относно имота. Когато в тях се съдържат данни за осъ-
ществени разпоредителни действия или за други факти и обстоятелства от-
носно имота, експертът изготвя и подписва удостоверение, което съдържа
извлечение от съдържанието на актовите книги. След това той го предоставя
за получаване в ЦИОГ от заявителя.

Съобразно текста на Раздел IV, т. 5 от Приложение № 1 към Наредба № 11
на общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде осъществена в 14-
дневен срок.

5. Такси
За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати такса от 5

лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства касаещи

общински недвижими имоти
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Информация за административна услуга

издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заинтересованите лица подават заявлението с приложените документи лично или чрез упъ-

лномощено лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Коз-

лодуй. След получаването на изискуемите документи образуваната преписка се насочва към

главен експерт "Общинска собственост" от дирекция "Финансово-стопански дейности и управле-

ние на собствеността". Последният в срок от 7 дни проверява основанията на искането на заяви-

теля и наличната информация в общинските регистри относно имота. Когато в тях се съдържат

данни за осъществени разпоредителни действия или за други факти и обстоятелства относно

имота, експертът изготвя и подписва удостоверение, което съдържа извлечение от съдържанието

на актовите книги. След това той го предоставя за получаване в ЦИОГ от заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 14 дни

7. Такси: 5 лева



УчрЕДЯванЕ право на сТроЕЖ, присТроЯванЕ иЛи
наДсТроЯванЕ вЪрХУ ТЕрЕни и оБЕкТи оБЩинска 

соБсТвЕносТ

правно основание
чл. 37-38 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Закон за собствеността (ЗС)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на за-

повед за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху
терени и обекти общинска собственост. Правото на строеж (суперфицията) е
ограничено абсолютно вещно право, по силата на което едно лице може да по-
строи и да държи собствена сграда в чужда земя. То изключва оборимата пре-
зумпция на чл. 92 ЗС, че собственикът на земята е собственик на земята и
насажденията върху нея. Носителят му може да го противопоставя на всяко
трето лице, включително и на собственика на сградата. Суперфицията е само-
стоятелна спрямо правото на собственост и другите oграничени вещни права -
на ползване, сервитути. След като е учредена, тя следва обременения позем-
лен имот при прехвърлянето му върху нов притежател.

Чл. 182 във връзка с чл. 148 ЗУТ определя кой има право да извършва
строеж. Суперфиция може да учредява само собственикът на поземления имот,
ако желае това и с акта определя обема на отстъпеното право. Построеното
извън тези рамки, което има юридическо основание да бъде самостоятелен
обект, се придобива по силата на приращение независимо от утвърдения ар-
хитектурен проект и даденото строително разрешение. Собственикът на земята
е ограничен в определяне максималния обем на отстъпеното право на строеж.
Той трябва да се съобрази с подробния устройствен план, който определя за-
строената площ и височината на бъдещата сграда. Императивното правило на
чл. 180 ЗУТ гласи, че правото на строеж в поземлен имот се учредява в съот-
ветствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране,
издадена от главния архитект на общината (района), в предвидените от закона
случаи.

На основание чл. 37 ЗОС право на строеж върху имот - частна общинска
собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общи-
ната чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно пред-
вижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. В условията на търга
или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на
строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената

462



сграда. Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтича-
нето на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно
собствеността на построения обект.

Правото на строеж може да се учредява без търг или конкурс след решение
на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой
на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОС, на:

- юридически лица на бюджетна издръжка;
- религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеда-

нията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослу-
жебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и
манастири;

- други лица, когато това е предвидено в закон.
Съгласно чл. 38 ЗОС право на надстрояване и/или на пристрояване на

сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот –
частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на учредя-
ване на право на строеж върху общински имот по реда на чл. 37 ЗОС. Право
на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот -
частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или
конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в
сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от об-
щинския съвет в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй. Безвъзмездно
право на надстрояване и/или на пристрояване може да се учреди при усло-
вията на чл. 37, ал. 5 и 6 ЗОС.

Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно – на решението
на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор за
учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени
и обекти общинска собственост.

осъществяване на услугата
І. Компетентни органи
Компетентен орган да издаде заповед за учредяване на право на строеж,

пристрояване или надстрояване върху терени и обекти общинска собственост
е кметът на общината след приемане на решение за това от общинския съвет,
съответно приключването на проведения търг или конкурс с избран кандидат.

ІІ. Заявител
Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, което желае да му бъде

учредено право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обе-
кти общинска собственост от община Козлодуй. Такъв може да бъде включи-
телно съсобственикът на имота, друга община, държавата или друго лице на
бюджетна издръжка.

ІІІ. Нормативно установени изисквания за учредяване право на строеж, при-
строяване или надстрояване върху терени и обекти общинска собственост от
община Козлодуй.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй уч-
редяването на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени
и обекти общинска собственост е вид разпореждане с тях. Затова при такава
сделка с общински имот заинтересованите физически и юридически лица за-
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плащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, от неговите цена или
данъчната оценка, съгласно Закона за местните данъци и такси на имота, пред-
мет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява.

На основание чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй
в случаите на чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. З и ал. 5 ЗОС, кметът
на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съот-
ветните права.

Предложението по чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Коз-
лодуй трябва да съдържа данни за:

- имотът за който ще се предоставя съответното право с неговите характе-
ристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.

- нуждите, за които ще се използва имота;
- срока за който се предоставя съответното право.
По преценка на общинския съвет може да се развие процедура за прилага-

нето на чл. 37, ал. 4 ЗОС – учредяване на право на строеж върху общинска
земя без търг/конкурс за религиозни институции.

ІV. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец (съдържащо пълните лични данни за заявителя и

информация за местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер);
- документ за самоличност;
- одобрен архитектурен проект;
- протокол от общински експертен съвет по устройство на територията;
- заповед и договор за отстъпено право на строеж (ако има такова);
- скица на имот;
- документ за собственост или договор за ползване;
- договор за покупко-продажба (ако е необходимо);
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При желание за учредяване на право на строеж, пристрояване или над-

строяване върху терени и обекти общинска собственост от община Козлодуй
заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за издаване
на заповед за това. Документите се подават в Центъра за информация и об-
служване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността". Преписката се раз-
глежда от главен експерт "Общинска собственост", който изготвя доклад по нея
и я предоставя на кмета на общината. Последният в зависимост от съдържа-
нието на искането и вида на имота общинска собственост, съобразно чл. 37-38
от ЗОС и Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй, внася искането на
заявителя в общинския съвет за вземане на решение за разрешаване на сдел-
ката и издава заповед за насрочване на търг или конкурс за учредяване на
право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обекти об-
щинска собственост. Когато заявлението е придружено от архитектурен проект
и в зависимост от неговия вид кметът предоставя преписката на главния архи-
тект на общината, който я внася за становище по проекта в Общинския експер-
тен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).
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Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението
на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор
със заявителя за учредяването на желаните права върху съответния общински
имот.

Заповедта се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот
с учреденото право и в акта за държавна или за общинска собственост. Същата
се връчва на заинтересованите лица чрез ЦИОГ.

Срокът за предоставяне на услугата е определен до 3 месеца.
VІ. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 5

лв.

образци и формуляри
Заявление за учредяване право на строеж
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Информация за административна услуга

Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обекти

общинска собственост

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност;

- одобрен архитектурен проект;

- протокол от общински експертен съвет по устройство на територията;

- заповед и договор за отстъпено право на строеж (ако има такова);

- скица на имот;

- документ за собственост или договор за ползване;

- договор за покупко-продажба (ако е необходимо);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

За учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обекти

общинска собственост от община Козлодуй заинтересованите лица подават заявление в

Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финансово- стопански дей-

ности и управление на собствеността". Преписката се разглежда от главен експерт "Общинска

собственост", който изготвя доклад по нея и я предоставя на кмета на общината. Последният в

зависимост от съдържанието на искането, вида на имота и съобразно чл. 37-38 от ЗОС и На-

редба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй, внася искането на заявителя в общинския съвет за

вземане на решение за разрешаване на сделката и издава заповед за насрочване на търг или

конкурс за учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обе-

кти общинска собственост. Когато заявлението е придружено от архитектурен проект и в зависи-

мост от неговия вид кметът предоставя преписката на главния архитект на общината, който я

внася за становище по проекта в Общинския експертен съвет по устройство на територията

(ОЕСУТ). Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общин-

ския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор със заявителя за учредява-

нето на желаните права върху съответния общински имот. Заповедта се вписва в имотния

регистър по партидата на поземления имот с учреденото право и в акта за държавна или за об-

щинска собственост. Същата се връчва на заинтересованите лица чрез ЦИОГ.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 3 месеца

7. Такси: 5 лева



иЗДаванЕ на ЗавЕрЕни копиЯ оТ ДокУМЕнТи оТносно 
оБЩинска соБсТвЕносТ

правно основание
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем
и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Съгласно чл. 62, ал. 1 ЗОС актовете за общинска собственост се вписват с

последователни номера в общинския регистър, подшиват се в актови книги и
се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост". На основание
чл. 62, ал. 2 ЗОС актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки
може да направи справка по тях. Относно община Козлодуй условия реда за
това са определени в Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй постановява,
че в общината се създават и поддържат следните публични регистри:

- главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за публична общинска собственост;

- главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени
всички съставени актове за частна общинска собственост;

- регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в
който се вписват данни за: решението на общинския съвет за разпореждане с
общински имоти; данните по акта за общинска собственост, видовете на раз-
поредителните сделки; пазарната оценка, данъчната оценка, оценката, опре-
делена от общинския съвет и крайната цена на сделката; начинът на
разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в
конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.

Посочените регистри са общодостъпни и всяко лице може да получи справка
по тях, срещу заплащане на такса за услугата, съгласно Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй. В случаите, когато исканата справка не представ-
лява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно
удостоверение, информацията може да бъде и устна.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентно да издава копия от документи за разпореждания с общинска

собственост е длъжностното лице от дирекция "Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността", отдел "Бюджет, финанси и общинска собстве-
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ност", на което кметът на общината е възложил тази функция.
2. Правоимащи лица
Копия на документи за разпореждания с общинска собственост може да се

изискват от всяко лице, на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 на общински
съвет – гр. Козлодуй.

3. Необходими документи
Гражданите, които желаят да получат копия от документи за разпореждания

с общинска собственост, трябва да подадат следните документи:
- заявление по образец – съдържащо личните данни на заявителя и место-

нахождението на имота (квартал, парцел, пл. номер);
- документ за платена такса.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите
(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявителят следва да заплати и дължимата такса
за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция за платената
сума.

След получаването на изискуемите документи преписката се насочва към
главен експерт "Общинска собственост" от дирекция "Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността". Последният в срок от 7 дни прове-
рява основанията на искането на заявителя и наличната информация в общин-
ските регистри относно имота. Когато в тях се съдържат данни за осъществени
разпоредителни действия, експертът изготвя преписи на желаните от заявителя
документи и ги предоставя за получаване в ЦИОГ.

Съобразно текста на част IV, т. 5 от приложение № 1 към Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде извършена в 14-дневен
срок.

5. Такси
За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати такса от 5

лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на заверено копие
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Информация за административна услуга

издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него друго длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено

лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Той

следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава кви-

танция за платената сума. След получаването на изискуемите документи преписката се насочва

към главен експерт "Общинска собственост" от дирекция "Финансово-стопански дейности и

управление на собствеността". Последният, в срок от 7 дни, проверява основанията на искането

на заявителя и наличната информация в общинските регистри относно имота. Когато в тях се

съдържат данни за осъществени разпоредителни действия от общината, експертът изготвя пре-

писи на желаните от заявителя документи и ги предоставя за получаване в ЦИОГ.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 14 дни

7. Такси: 5 лева



УсТановЯванЕ на ЖиЛиЩни нУЖДи и карТоТЕкиранЕ За 
оБЩинско ЖиЛиЩЕ

правно основание
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем

и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за установяване

на жилищни нужди на лица и картотекирането им за общинско жилище.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС) по предна-
значението си общинските жилища са: за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди; за продажба, замяна и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; ведомствени и ре-
зервни. Според чл. 42, ал. 2 ЗОС тези жилища се определят от общинския съвет
по предложение на кмета на общината и могат да се променят съобразно по-
требностите в общината.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да извърши проверката на обстоятелствата за установяване

на жилищна нужда на лице и вписването му в картотеките за общински жилища
е длъжностно лице от отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" на об-
щина Козлодуй.

2. Правоимащи лица
Право да кандидатстват за картотекиране за общинските жилища, предна-

значени за настаняване под наем на граждани и техните семейства с устано-
вени жилищни нужди, имат гражданите и техните семейства, които отговарят
едновременно на следните условия по чл. 5 от Наредба № 7 на общински съвет
– гр. Козлодуй. Обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 1–5 от Наредба № 7 на об-
щински съвет – гр. Козлодуй се установяват с декларация на гражданите, по т.
6 и т. 7 от Комисията по чл. 8 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй,
а по чл. 5, ал. 1, т. 8 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй с удо-
стоверение, издадено от общинска администрация.

3. Нормативно установени изисквания
Заявителите трябва да отговарят едновременно на следните условия (чл.

5, ал. 1 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй):
- не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти;
- не притежават жилищен парцел на територията на общината или парцел

във вилните зони;
- не са прехвърляли имоти на други лица след 13 март 1990 г., с изключение
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на прекратяване на съсобственост - чл. 7 от Правилника за прилагане на За-
кона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни вло-
гове;

- не притежават имущество в налични парични средства по влогове, диви-
денти, акции и дялове в търговски дружества, работилници, магазини и скла-
дове за търговска и стопанска дейност и други основни и оборотни фондове и
средства на обща стойност, по-голяма от

2/3 от цената, определена от Общинския съвет на жилище, съответстващо
на нормите за жилищно задоволяване по чл. 15 от Наредба № 7 на общински
съвет – гр. Козлодуй;

- една четвърт от средния месечен доход за последните шест месеца на
гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарна наемна
цена на жилище, съответстващо на нуждите им, съгласно нормите за жилищно
задоволяване по чл. 15 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй;

- имат постоянна и настояща адресна регистрация в гр. Козлодуй;
- не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотно-

шение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от За-
кона за общинската собственост;

- нямат задължения към общинския бюджет.
3. Необходими документи
Гражданите, които кандидатстват за картотекиране за общинско жилище

трябва да подадат следните документи:
- заявление по образец;
- декларация по образец;
- декларация от данъчна служба за имуществено състояние;
- ксерокопие на личните карти на членовете на семейството и копие от акт

за раждане на деца;
- други документи, доказващи здравословни проблеми.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Гражданите подават необходимите документи в деловодството на община

Козлодуй. 
От там образуваната преписка се предава на председателя на комисиите

по жилищни въпроси, който свиква Комисията по картотекиране на нуждаещите
се граждани в 30 дневен срок. Тя се назначава от кмета на общината, разглежда
подадените документи и взема мотивирано решение за включване или не-
включване на гражданите в картотеката и включването им в проектосписъка за
настаняване, определя степента на жилищната нужда на отделните лица и се-
мейства по групи и подгрупи съгласно чл. 6 от Наредба № 7 на общински съвет
– гр. Козлодуй. Въз основа на определената за годината поредност по групи и
подгрупи, Комисията по картотекиране изготвя списък на крайно нуждаещи се
граждани. Списъкът се обявява в Центъра за информация и обслужване на
гражданите. Главен експерт "Общинска собственост" изготвя и изпраща уве-
домление за решението на Комисията до заинтересованите лица след произна-
сянето й. На базата на изготвените списъци се извършва настаняването на
лицата в общинските жилища.

При изготвянето на нов списък за последващи години, гражданите, картоте-
кирани и неполучили жилища се включват в началото на новия списък като се
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спазват групите и подгрупите по чл. 6 от Наредба № 7 на общински съвет – гр.
Козлодуй.

Настоящата услуга се извършва в срок от 30 дни.
5. Такси
Съгласно Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, по производства

за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса в размер на 2
лева.

образци и формуляри
Заявление за картотекиране за общинско жилище
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Информация за административна услуга

Установяване на жилищни нужди и картотекиране за общинско жилище

1. Орган, пред който се подават документите: общинската администрация на община Козло-

дуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация по образец;

- декларация от данъчна служба за имуществено състояние;

- ксерокопие на личните карти на членовете на семейството и копие от акт за раждане на

деца;

- други документи, доказващи здравословни проблеми;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Гражданите подават необходимите документи в деловодството на община Козлодуй. От там

образуваната преписка се предава на председателя на комисията по жилищни въпроси, който

свиква Комисията по картотекиране на нуждаещите се граждани в 30 дневен срок. Тя се на-

значава от кмета на общината, разглежда подадените документи и взема мотивирано решение

за включване или невключване на гражданите в картотеката и включването им в проектосписъка

за настаняване, определя степента на жилищната нужда на отделните лица и семейства по групи

и подгрупи съгласно чл. 6 от Наредба № 7 на общински съвет - гр. Козлодуй. Въз основа на опре-

делената за годината поредност по групи и подгрупи, Комисията по картотекиране изготвя списък

на крайно нуждаещи се граждани. Списъкът се обявява в Центъра за информация и обслужване

на гражданите. Главен експерт "Общинска собственост" изготвя и изпраща уведомление за ре-

шението на Комисията до заинтересованите лица след произнасянето й. На базата на изготве-

ните списъци се извършва настаняването на лицата в общинските жилища.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси: 2 лева



насТанЯванЕ в оБЩинско ЖиЛиЩЕ

правно основание
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем

и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за настаняване в

общински жилища. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинска собственост
(ЗОС) по предназначението си общинските жилища са: за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди; за продажба, замяна и обез-
щетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински
нужди; ведомствени и резервни. Според чл. 42, ал. 2 ЗОС тези жилища се опре-
делят от общинския съвет по предложение на кмета на общината и могат да се
променят съобразно потребностите в общината.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да издаде заповедта за настаняване е кметът на община Коз-

лодуй. Въз основа на заповедта се сключва писмен договор за наем отново с
кмета на общината или с упълномощено от него лице.

2. Правоимащи лица
Право да кандидатстват за настаняване под наем в общинските жилища,

предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди, имат гражданите и техните семейства, които отговарят на изброените
условия в Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй.

Забележка: С решение на общинския съвет в резервни жилища могат да
бъдат настанени кмета на общината, заместник-кметове и кметове на населени
места ако не притежават жилище в района на общината – за времето, през
което заемат съответната длъжност.

В резервните жилища могат по изключение да бъдат настанявани семейства
и лица, постъпващи на работа в общината, ако нямат собствен жилищен фонд
за срок до една година.

3. Нормативно установени изисквания
Заявителите трябва да отговарят едновременно на следните условия (чл.

5, ал. 1 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй):
- не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти;
- не притежават жилищен парцел на територията на общината или парцел

във вилните зони;
- не са прехвърляли имоти на други лица след 13 март 1990 г., с изключение

на прекратяване на съсобственост - чл. 7 от Правилника за прилагане на За-
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кона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни вло-
гове;

- не притежават имущество в налични парични средства по влогове, диви-
денти, акции и дялове в търговски дружества, работилници, магазини и скла-
дове за търговска и стопанска дейност и други основни и оборотни фондове и
средства на обща стойност, по-голяма от

2/3 от цената, определена от Общинския съвет на жилище, съответстващо
на нормите за жилищно задоволяване по чл. 15 от Наредба № 7 на общински
съвет – гр. Козлодуй;

- една четвърт от средния месечен доход за последните шест месеца на
гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарна наемна
цена на жилище, съответстващо на нуждите им, съгласно нормите за жилищно
задоволяване по чл. 15 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй;

- имат постоянна и настояща адресна регистрация в гр. Козлодуй;
- не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотно-

шение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от За-
кона за общинската собственост;

- нямат задължения към общинския бюджет.
3. Необходими документи
Гражданите, които кандидатстват за настаняване под наем в общинските

жилища, предназначени за настаняване под наем, трябва да подадат следните
документи:

- заявление по образец;
- декларация по образец;
- декларация от данъчна служба за имуществено състояние;
- ксерокопие на личните карти на членовете на семейството и копие от акт

за раждане на деца;
- други документи, доказващи здравословни проблеми.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Гражданите подават необходимите документи в деловодството на община

Козлодуй. Комисията по картотекиране на нуждаещите се граждани, която се
назначава от кмета на общината, разглежда подадените документи и взема мо-
тивирано решение за включване или невключване на гражданите в картотеката
и включването им в проектосписъка за настаняване, определя степента на жи-
лищната нужда на отделните лица и семейства по групи и подгрупи съгласно
чл. 6 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй. Въз основа на опреде-
лената за годината поредност по групи и подгрупи, Комисията по картотекиране
изготвя списък на крайно нуждаещи се граждани. Списъкът се обявява в
Центъра за информация и обслужване на гражданите. Настаняването на граж-
даните в общински жилища става по утвърдения списък.

Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален
кодекс и влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището. За
дата на фактическото предаване се счита датата на подписване на приема-
телно-предавателния протокол. Ако настаненото лице в едномесечен срок от
влизане в сила на заповедта не се настани в жилището, органът, издал запо-
ведта може да я отмени.

Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем,
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в който се определят: обект, страни, ред за предаване и приемане на имота,
права и задължения на наемателя и наемодателя, наемната цена, отговор-
ността при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти) и други
условия по наемното правоотношение.

При изготвянето на нов списък за последващи години, гражданите, картоте-
кирани и неполучили жилища се включват в началото на новия списък като се
спазват групите и подгрупите по чл. 6 от Наредба № 7 на общински съвет – гр.
Козлодуй.

Настоящата услуга се извършва в срок от 30 дни.
5. Такси
Съгласно чл. 43 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, по про-

изводства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса в раз-
мер на 5 лева.

образци и формуляри
Заявление за настаняване в общинско жилище
Образец на заповед за настаняване в общинско жилище
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Информация за административната услуга

настаняване в общинско жилище

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация по образец;

- декларация от данъчна служба за имуществено състояние;

- ксерокопие на личните карти на членовете на семейството и копие от акт за раждане на

деца;

- други документи, доказващи здравословни проблеми.

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Гражданите подават необходимите документи в деловодството на община Козлодуй. Коми-

сията по картотекиране на нуждаещите се граждани, която се назначава от кмета на общината,

разглежда подадените документи и взема мотивирано решение за включване или невключване

на гражданите в картотеката и включването им в проектосписъка за настаняване, определя сте-

пента на жилищната нужда на отделните лица и семейства по групи и подгрупи съгласно чл. 6 от

Наредба № 7 на общински съвет - гр. Козлодуй. Въз основа на определената за годината поред-

ност по групи и подгрупи, Комисията по картотекиране изготвя списък на крайно нуждаещи се

граждани. Списъкът се обявява в Центъра за информация и обслужване на гражданите. Наста-

няването на гражданите в общински жилища става по утвърдения списък. Заповедта за настаня-

ване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от датата на

фактическото предаване на жилището. Въз основа на настанителната заповед се сключва пис-

мен договор за наем, в който се определят: обект, страни, ред за предаване и приемане на

имота, права и задължения на наемателя и наемодателя, наемната цена, отговорността при не-

изпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотно-

шение.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 30 дни

7. Такси: 5 лева



484



ЗакУпУванЕ на оБЩинско ЖиЛиЩЕ оТ наЕМаТЕЛ

правно основание
чл. 47 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни

влогове (ЗУПГМЖСВ)
Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с мно-

гогодишни жилищно-спестовни влогове (ППЗУПГМЖСВ)
Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем

и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Продажба на общински жилища се извършва след решение на общинския

съвет, при наличието на определени в ЗОС и Наредба № 7 на общински съвет
– гр. Козлодуй условия и на посочените в тях правоимащи лица.

На продажба подлежат общинските жилища, определени като жилища за
продажба съгласно взето решение на общинския съвет. 

Въведена е забрана за продажба на следните жилища (чл. 33 от Наредба
№ 7 на общински съвет - гр. Козлодуй):

- резервните жилища; 
- жилища в сгради върху терени, които подлежат на принудително отчужда-

ване по реда на глава трета от ЗОС;
- жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образу-

ват домакинство, при липса на нотариално заверено съгласие на настанените
лица;

- жилища в сгради без режим на застрояване, след изследване на възмож-
ността за промяна на регулационните и застроителни планове.

Настоящата услуга указва реда и условията за закупуване на общинско жи-
лище от наемателя му.

осъществяване на услугата
I. Компетентен орган
Продажбата се извършва от кмета на община Козлодуй след решение на

общинския съвет (чл. 37 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй).
II. Правоимащи лица
Общинските жилища могат да се продават на наемателите им, които трябва

да отговарят едновременно на следните условия:
- отговаря на критериите за настаняване в общинско жилище, установени в

Глава първа от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй;
- наемател е на общинско жилище на основание настанителна заповед не

по-малко от една година без прекъсване;
- отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл. 15, ал. 1 от Наредба
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№ 7 на общински съвет – гр. Козлодуй;
- обитава общинско жилище, предназначено за продажба;
- подал е писмено заявление за закупуване на жилището до кмета на общи-

ната.
Наематели на общински жилища, които са правоимащи по ЗУПГМЖСВ,

включени в окончателен списък по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ, могат да закупят жи-
лището, в което са настанени, без да отговарят на всички условия. Могат да за-
купят общинско жилище и наематели, които в рамките на срока по чл. 37, ал.
1, т. 2 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй са сменили общинско
жилище с цел съблюдаване условията на чл. 15 от Наредба № 7 на общински
съвет – гр. Козлодуй или по други причини.

Съгласно чл. 35 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй, не могат
да закупуват общински жилища наематели, които:

- не са регистрирани с постоянен адрес в гр. Козлодуй;
- са закупували веднъж общинско жилище, както и обезщетените собстве-

ници на отчуждени за общински мероприятия имоти, прехвърлили правата си
или жилищата на свои близки;

IІІ. Необходими документи
За извършване на услугата се подава заявление по образец, което съдържа

пълните лични данни на заявителя и адреса на общинското жилище. Към него
се прилагат:

- декларация за семейно и материално положение и имотно състояние по
образец;

- копие от заповедта за настаняване;
- документ за платен наем до датата на закупуване на жилището;
- копия от личните документи на членовете на семейството;
- квитанция за платена такса за оценка на жилището.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:30 до 17:30 часа
без прекъсване.

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй,
продажбата на общински жилища се извършва по писмено заявление на на-
емателите до кмета на общината. След подаването му, то се разглежда от ко-
мисията по жилищна политика по чл. 8 от Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй. Тя проучва налице ли са условията за продажба, описани в чл.
31-35 от Наредба № 7 на общински съвет – гр. Козлодуй и внася протокол за
одобрение от кмета.

Въз основа на положителното становище на комисията, кметът на общината
възлага на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на имота, която се
предоставя за одобрение в общинския съвет с предложението за продажба.

Решението за продажба на общински жилища или отказ за продажба се
взема от общинския съвет, след предложение от кмета на общината или упъ-
лномощено от него лице. Преписката се окомплектова с:

- заявлението до кмета на общината за закупуване на жилището и деклара-
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ция за семейно и имотно състояние от наемателя;
- настанителна заповед;
- становище от комисията по жилищна политика;
- акт за общинска собственост;
- скица на имота от действащия ЗРП;
- оценка от лицензиран оценител.
След разрешение на общинския съвет, кметът на общината издава заповед,

в която се посочват: вида и адреса на жилището, името на купувача, цената и
другите дължими плащания, както и начина и срока на плащане. Последният
не може да бъде по-дълъг от един месец от датата на връчване на заповедта.
Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя
от кмета на общината и производството по продажба се прекратява. Платената
такса от купувача за изготвяне на оценката не се възстановява.

След като купувачът извърши в срок плащането на цената и на дължимите
данъци, такси и режийни разноски, се изготвя проект на договор за продажба в
три екземпляра.

Той се подписва от кмета на общината и от купувача и продажбата се счита
за извършена от този момент. Прехвърлянето се вписва от общината при
съдията по вписванията към Районен съд – гр. Козлодуй, като таксата за впи-
сване е за сметка на купувача. Един екземпляр от нотариално вписания договор
се връчва на купувача след отписване на имота от актовите книги за общинска
собственост.

Общият срок за осъществяване на услугата е до 60 дни.
V. Такси
Заявителят заплаща такса за разглеждане на заявлението за закупуване на

общинско жилище в размер на 70 лева (Приложение 1, Раздел IV от Наредба
№ 11 на общински съвет - гр. Козлодуй). В тази сума са включени и разноските
по изготвяне на пазарната оценка на имота.

Отделно от таксата и след издаване на заповедта за прехвърляне в негова
полза, той дължи и внасянето на определената цена по продажбата на имота,
съгласно пазарната му оценка.

образци и формуляри
Заявление за закупуване на общинско жилище
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
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Информация за административна услуга

Закупуване на общинско жилище от наемател

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

Забележка: Продажбата се извършва от кмета на община Козлодуй в изпълнение на реше-

нието на общинския съвет с което тя се разрешава.

2. Документи, които се прилагат при подаване на заявлението:

- декларация за семейно и материално положение и имотно състояние по образец;

- копие от заповедта за настаняване;

- документ за платен наем до датата на закупуване на жилището;

- копия от личните документи на членовете на семейството;

- квитанция за платена такса за оценка на жилището.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и изпращат до комисията по жилищна поли-

тика. Тя проучва налице ли са условията за продажба, описани в чл. 31-35 от Наредба №7 на

общински съвет - гр. Козлодуй и внася протокол за одобрение от кмета. 

Въз основа на положителното становище на комисията, кметът на общината възлага на ли-

цензиран оценител да изготви пазарна оценка на имота, която се предоставя за одобрение в об-

щинския съвет с предложението за продажба. Решението за продажба на общински жилища или

отказ за продажба се взема от общинския съвет, след предложение от кмета на общината или

упълномощено от него лице. След разрешение на общинския съвет, кметът на общината издава

заповед, в която се посочват: вида и адреса на жилището, името на купувача, цената и другите

дължими плащания, както и начина и срока на плащане. Когато плащането не се извърши в

определения срок, заповедта се отменя от кмета на общината и производството по продажба се

прекратява.

След като купувачът извърши в срок плащането на цената и на дължимите данъци, такси и

режийни разноски, се изготвя проект на договор за продажба в три екземпляра. Той се подписва

от кмета на общината и от купувача и продажбата се счита за извършена от този момент.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 60 дни

7. Такси: 70 лева
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Информация за административна услуга

Закупуване на общинско жилище от наемател

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

Забележка: Продажбата се извършва от кмета на община Козлодуй в изпълнение на реше-

нието на общинския съвет с което тя се разрешава.

2. Документи, които се прилагат към декларацията:

- заявление за закупуване на общинско жилище по образец

- копие от заповедта за настаняване;

- документ за платен наем до датата на закупуване на жилището;

- копия от личните документи на членовете на семейството;

- квитанция за платена такса за оценка на жилището.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Декларацията се прилага към заявлението за закупуване. То се подава в Центъра за инфор-

мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приема и изпраща до комисията по жи-

лищна политика на общината. Тя проучва налице ли са условията за продажба, описани в чл.

31-35 от Наредба № 7 на общински съвет - гр. Козлодуй и внася протокол за одобрение от кмета.

Въз основа на положителното становище на комисията, кметът на общината възлага на ли-

цензиран оценител да изготви пазарна оценка на имота, която се предоставя за одобрение в об-

щинския съвет с предложението за продажба. Решението за продажба на общински жилища или

отказ за продажба се взема от общинския съвет, след предложение от кмета на общината или

упълномощено от него лице. След разрешение на общинския съвет, кметът на общината издава

заповед, в която се посочват: вида и адреса на жилището, името на купувача, цената и другите

дължими плащания, както и начина и срока на плащане. Когато плащането не се извърши в

определения срок, заповедта се отменя от кмета на общината и производството по продажба се

прекратява.

След като купувачът извърши в срок плащането на цената и на дължимите данъци, такси и

режийни разноски, се изготвя проект на договор за продажба в три екземпляра. Той се подписва

от кмета на общината и от купувача и продажбата се счита за извършена от този момент.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 60 дни

7. Такси: 70 лева



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За прЕДосТавЯнЕ на оБЩински
ТЕрЕн За МонТаЖ на врЕМЕнЕн ТЪрГовски оБЕкТ

правно основание
Закона за общинската собственост (ЗОС)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 57А от Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управ-

ление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (На-
редба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на за-

повед за предоставяне на общински терен за монтаж на временен търговски
обект.

Съгласно чл. 57А, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй
части от тротоари и свободни (незастроени) общински терени могат да се полз-
ват временно за срок до 3 години, за поставяне на преместваеми обекти – па-
вилиони, будки, рекламни витрини, сергии и други във връзка с разносната
търговия и услуги, които не са трайно прикрепени върху терена. Посочените
общински площи с площ до 50 кв. м. и сезонните площи пред стационарните
търговски обекти и заведения за хранене и развлечения се отдават под наем
от кмета на общината без търг или конкурс по цени определени от общински
съвет Козлодуй в Приложение № 2 към Наредба № 4 на общински съвет – гр.
Козлодуй. В останалите случаи това се осъществява чрез нарочен търг или кон-
курс, по решение на общинския съвет и след издадена заповед на кмета на об-
щината. В резултат на процедурата се сключва и договор за предоставяне на
общинския терен за монтаж на временния търговски обект със спечелилия кан-
дидат.

Чл. 57А, ал. 5-7 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй пред-
вижда, че за временните търговски обекти се изготвя схема за разполагане
върху общинските терени. Тя се съгласуват с кмета на общината и се одобрява
от главния архитект. За целта се назначава помощен орган, чиито членове са
специалисти от общинската администрация, който разглежда заявленията за
поставяне на такива обекти. По предложение на този орган се одобрява или не
съответното искане от главния архитект.

Необходимо е да е налице и предварително съгласуване на схемите за по-
ставяне на обекта с органите на безопасността на движението и експлоата-
ционните предприятия на подземната и надземна инженерна инфраструктура
(арг. от чл. 57А, ал. 8 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй).

осъществяване на услугата
І. Компетентни органи
Компетентен орган да издаде заповед за предоставяне на общински терен

за монтаж на временен търговски обект е кметът на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, което желае да му бъде

отдаден терен под наем за монтаж на временен търговски обект върху общин-
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ски имот.
ІII. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и инфор-

мация за местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер, както и
описание на вида на търговската дейност и обекта);

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;
- договор (ако има такъв);
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При желание за монтаж на временен търговски обект върху общински имот

заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за издаване
на заповед за това. Документите се подават в Центъра за информация и об-
служване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността". Преписката се раз-
глежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост",
който изготвя доклад по нея и я предоставя за становище на помощна комисия
към главния архитект. Тя разглежда искането в цялост и дава експертно стано-
вище в срок от 30 дни от получаване на документите. На базата на нейното ста-
новище главният архитект одобрява или отхвърля искането на заявителя. Ако
е налице негово положително становище, преписката се изпраща за вземане
на решение до кмета на общината.

Когато имотът е до 50 кв. м. кметът издава заповед за предоставянето на
терена и сключва договор със заявителя. Ако имотът е по-голям от 50 кв. м. се
насрочва търг или конкурс за отдаването му. След успешното приключване на
процедурата кметът издава заповед за предоставяне и сключва договор с из-
брания/спечелилия кандидат.

Срокът за предоставяне на услугата е определен до 30 дни.
VІ. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 5

лева. След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на терена се
заплаща и наемна цена в размер не по-малко от посочения в Приложение № 2
към Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

образци и формуляри
Заявление за отдаване под наем на общински терен

495



496



497



498

Информация за административна услуга

издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за монтаж на временен

търговски обект

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и информация за местона-

хождението на имота - квартал, парцел, пл. номер, както и описание на вида на търговската дей-

ност и обекта);

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;

- договор (ако има такъв);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

При желание за учредяване на право за монтаж на временен търговски обект върху общин-

ски имот заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за издаване на запо-

вед за това. Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй. От там заявлението и приложенията към него постъпват

в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Преписката се разглежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост",

който изготвя доклад по нея и я предоставя за становище на помощна комисия към главния ар-

хитект. Тя разглежда искането в цялост и дава експертно становище в срок от 30 дни от получа-

ване на документите. На базата на нейното становище главният архитект одобрява или отхвърля

искането на заявителя. Ако е налице негово положително становище, преписката се изпраща за

вземане на решение до кмета на общината.

При площ до 50 кв. м. на имота кметът издава директно заповед за предоставянето на терена

и сключва договор със заявителя за съответните учредени права. Ако имотът е по-голям се на-

срочва търг или конкурс за отдаването му. След успешното приключване на процедурата кметът

издава заповед за предоставяне и сключва договор с избрания/ спечелилия кандидат.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: 5 лева

Забележка: След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на терена се заплаща

и наемна цена в размер не по-малко от посочения в Приложение № 2 към Наредба № 4 на об-

щински съвет - гр. Козлодуй.



иЗДаванЕ на ДокУМЕнТ За ТЪрГовиЯ на оТкриТо прЕД 
рЕГисТриран ТЪрГовски оБЕкТ

правно основание
Закона за общинската собственост (ЗОС)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на за-

повед за предоставяне на общински терен за използването му като открита
търговска площ.

Съгласно чл. 57А, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй
части от свободни (незастроени) общински терени могат да се ползват вре-
менно за срок до 3 години, за открита търговска площ. Посочените общински
площи до 50 кв. м. и сезонните площи пред стационарните търговски обекти и
заведения за хранене и развлечения се отдават под наем от кмета на общината
без търг или конкурс по цени определени от общински съвет Козлодуй в При-
ложение № 2 към Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй. В останалите
случаи това се осъществява чрез нарочен търг или конкурс, по решение на об-
щинския съвет и след издадена заповед на кмета на общината. В резултат на
процедурата се сключва и договор за предоставяне на общинския терен за
ползване като открита търговска площ.

осъществяване на услугата
І. Компетентни органи
Компетентен орган да издаде заповед за предоставяне на общински терен

за ползване като открита търговска площ е кметът на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, което желае да му бъде

отдадено под наем за ползване общински терен за открита търговска площ.
ІII. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и инфор-

мация за местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер, както и
описание на вида на търговската дейност);

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;
- договор (ако има такъв);
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При желание за отдаване под наем за ползване върху общински терен за

открита търговска площ заинтересованите лица подават заявление до кмета
на общината за издаване на заповед за това. Документите се подават в
Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на об-
щина Козлодуй.
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От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността". Преписката се раз-
глежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост",
който изготвя доклад по нея и я предоставя за становище на помощна комисия
към главния архитект. Тя разглежда искането в цялост и дава експертно стано-
вище в срок от 30 дни от получаване на документите. На базата на нейното ста-
новище главният архитект одобрява или отхвърля искането на заявителя. Ако
е налице негово положително становище, преписката се изпраща за вземане
на решение до кмета на общината. Когато имотът е до 50 кв. м. кметът издава
заповед за предоставянето на терена и сключва договор със заявителя за от-
даване под наем.

Ако имотът е по-голям от 50 кв. м. се насрочва търг или конкурс за отдава-
нето му по реда на глава VIII от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.
След успешното приключване на процедурата кметът издава заповед за пре-
доставяне и сключва договор с избрания/спечелилия кандидат.

Срокът за предоставяне на услугата е определен до 30 дни.
VІ. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 5

лева. След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на терена се
заплаща и наемна цена в размер не по-малко от посочения в Приложение № 2
към Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

образци и формуляри
Заявление за отдаване под наем на общински терен за открита (сезонна)

търговска площ
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за

открита търговска площ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и информация за местона-

хождението на имота - квартал, парцел, пл. номер, както и описание на вида на търговската дей-

ност);

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;

- договор (ако има такъв);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за издаване на заповед.

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сгра-

дата на община Козлодуй. От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция

"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Преписката се разглежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост",

който изготвя доклад по нея и я предоставя за становище на помощна комисия към главния ар-

хитект. Тя разглежда искането в цялост и дава експертно становище в срок от 30 дни от получа-

ване на документите. На базата на нейното становище главният архитект одобрява или отхвърля

искането на заявителя. Ако е налице неговото становище, преписката се изпраща за вземане на

решение до кмета на общината. Когато имотът е до 50 кв. м. кметът издава заповед за предоста-

вянето на терена и сключва договор със заявителя за отдаване под наем. Ако имотът е по-голям

от 50 кв. м. се насрочва търг или конкурс за отдаването му по реда на глава VIII от Наредба № 4

на общински съвет - гр. Козлодуй. След успешното приключване на процедурата кметът издава

заповед за предоставяне и сключва договор с избрания/спечелилия кандидат.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: 5 лева

Забележка: След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на терена се заплаща

и наемна цена в размер не по-малко от посочения в Приложение № 2 към Наредба № 4 на об-

щински съвет - гр. Козлодуй.



проДЪЛЖаванЕ на срока на ДоГовор За поЛЗванЕ на
оБЩински ТЕрЕн За МонТаЖ на врЕМЕнЕн ТЪрГовски оБЕкТ

правно основание
Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда и условията за продължаване на

срока на действие на сключен договор за ползване на общински терен за мон-
таж на временен търговски обект. Съгласно чл. 57А, ал. 1 от Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй части от тротоари и свободни (незастроени) об-
щински терени могат да се ползват временно за срок до 3 години, за поставяне
на преместваеми обекти – павилиони, будки, рекламни витрини, сергии и други
във връзка с разносната търговия и услуги, които не са трайно прикрепени
върху терена. Посочените общински площи с площ до 50 кв. м. и сезонните
площи пред стационарните търговски обекти и заведения за хранене и раз-
влечения се отдават под наем от кмета на общината без търг или конкурс по
цени определени от общински съвет Козлодуй в Приложение № 2 към Наредба
№ 4 на общински съвет – гр. Козлодуй. В останалите случаи това се осъще-
ствява чрез нарочен търг или конкурс, по решение на общинския съвет и след
издадена заповед на кмета на общината. В резултат на процедурата се сключва
и договор за предоставяне на общинския терен за монтаж на временния търгов-
ски обект със спечелилия кандидат.

Сключените по гореописания ред договори могат да бъдат удължавани с
анекс между общината и наемателя до достигане на максималния срок посочен
в чл. 57А от Наредба № 4 на общински съвет – гр. Козлодуй.

осъществяване на услугата
І. Компетентни органи
Компетентен орган, който удължава действието на договора за ползване на

общински терен за монтаж на временен търговски обект е кметът на община
Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице от общинската адми-
нистрация.

ІІ. Заявител
Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, което има действащ до-

говор с община Козлодуй за разполагане на временен търговски обект върху
общински терен и желае срокът му на действие да бъде удължен.

ІII. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и инфор-

мация за местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер, както и
описание на вида на търговската дейност и обекта);

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;
- договор;
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- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
Заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за изда-

ване на разрешение за удължаване на срока за отдаване под наем за монтаж
на временен търговски обект върху общински имот. Документите се подават в
Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на об-
щина Козлодуй.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността". Те се разглеждат от
младши експерт "Общинска собственост" към отдел "Бюджет, финанси и об-
щинска собственост", който изготвя доклад по нея. Той преглежда искането в
цялост и дава експертно становище в срок от 30 дни от получаване на доку-
ментите. На базата на становището му кметът одобрява или отхвърля искането
на заявителя.

След получаване на положителна резолюция на кмета или на упълномо-
щено от него друго длъжностно лице от общинската администрация младши
експерт "Общинска собственост" изготвя допълнително споразумение (анекс)
към договора за наем, което се поднася за подпис на кмета на общината и се
изпраща в ЦИОГ за подписване и получаване от заявителя.

Срокът за предоставяне на услугата е определен до 30 дни.
VІ. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 5

лева. След сключване на допълнителното споразумение към договора за пре-
доставяне за ползване на терена се заплаща и наемна цена за удължения пе-
риод в размер не по-малко от посочения в Приложение № 2 към Наредба № 4
на общински съвет – гр. Козлодуй.

образци и формуляри
Заявление за продължаване на договор за временен търговски обект
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Информация за административна услуга

продължаване на срока на договор за ползване на общински терен за монтаж на

временен търговски обект

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за актуално състояние на търговеца;

- договор;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината за издаване на разреше-

ние за удължаване на срока на учредяване на право за монтаж на временен търговски обект

върху общински имот. Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй. От там заявлението и приложенията към него по-

стъпват в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността". Те се

разглеждат от младши експерт "Общинска собственост" към отдел "Бюджет, финанси и общинска

собственост". Той преглежда искането в цялост и дава експертно становище в срок от 30 дни от

получаване на документите. На базата на становището му кметът одобрява или отхвърля иска-

нето на заявителя. След получаване на положителна резолюция на кмета или на упълномощено

от него друго длъжностно лице от общинската администрация младши експерт "Общинска собст-

веност" изготвя допълнително споразумение (анекс) към договора за наем, което се поднася за

подпис на кмета на общината и се изпраща в ЦИОГ за подписване и получаване от заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: 5 лева

Забележка: След сключване на допълнителното споразумение към договора за предоставяне

за ползване на терена се заплаща и наемна цена за удължения период в размер не по-малко от

посочения в Приложение № 2 към Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй.



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За прЕДосТавЯнЕ на оБЩинско по-
МЕЩЕниЕ За БЕЗвЪЗМЕЗДно поЛЗванЕ на БЮДЖЕТни 

орГаниЗаЦии иЛи За оТДаванЕТо МУ поД наЕМ на 
поЛиТичЕскиТЕ парТии, синДикаЛни орГаниЗаЦии и

ЮриДичЕски ЛиЦа с нЕсТопанска ЦЕЛ, осЪЩЕсТвЯваЩи 
ДЕЙносТ в оБЩЕсТвЕна поЛЗа

правно основание
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Закон за политическите партии
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда и условията за вземане на ре-

шение за предоставяне на общинско помещение за безвъзмездно ползване на
бюджетни организации или за отдаване под наем на политическите партии, син-
дикални организации и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи
дейност в обществена полза.

Съгласно чл.14, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй
имоти и вещи - публична общинска собственост, които не са необходими за
нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на об-
щинска бюджетна издръжка могат да се предоставят след решение на общин-
ски съвет от кмета на общината за безвъзмездно управление на други
юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
След предоставяне на управлението им ръководителите на юридическите лица
осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна
уредба.

На основание чл.21, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй
с решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни не-
жилищни помещения - частна общинска собственост, без търг или конкурс, на
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена
полза. Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг
от10 години.

Чл. 22, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй създава
възможността също общински помещения - частна общинска собственост да
се отдават под наем по заповед на кмета на общината на общинските ръковод-
ства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона
за политическите партии. Предоставените помещения по този ред не могат да
се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по до-
говор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност. Тези договори
са със срок до края на мандата на съответното народно събрание.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй със
заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят също по-
мещения - частна общинска собственост под наем на общинските ръководства
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на синдикалните организации. Предоставянето е за срок от 1 година.

осъществяване на услугата
І. Компетентни органи
Компетентни органи да вземат решение за предоставяне на общинско по-

мещение за ползване по реда на тази услуга са, както следва:
- при безвъзмездно ползване от бюджетни организации – общинският съвет

на община Козлодуй по внесено мотивирано искане на кмета (чл.14, ал. 1 от
Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй);

- при отдаване под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществя-
ващи дейност в обществена полза – общинският съвет на община Козлодуй
(чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй);

- при отдаване под наем на политическите партии и синдикални организации
– кметът на община Козлодуй (чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 4 на
общински съвет - гр. Козлодуй);

ІІ. Заявител
Заявител на услугата може да бъде всяко представителство на територията

на община Козлодуй на:
- организация или орган на бюджетна издръжка;
- политическа партия отговаряща на изискванията по Закона за политиче-

ските партии;
- юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обще-

ствена полза;
- национално представена синдикална организация.
ІII. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец (съдържащо пълните данни за заявителя и инфор-

мация за местонахождението на имота – квартал, парцел, пл. номер и мотиви-
ровка на искането);

- удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице);
- договор (ако има такъв);
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При възникнала нужда от учредяване на право за ползване върху общинско

помещение - публична или частна общинска собственост, заинтересованите
организации подават мотивирано заявление до кмета на общината. Докумен-
тите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ)
в сградата на община Козлодуй. Те се придружават от данни за финансовото
състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на
наема.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финан-
сово-стопански дейности и управление на собствеността". Преписката се раз-
глежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост.
Последният разглежда искането в цялост и дава мотивирано становище в срок
от 30 дни от получаване на документите.

След това документите се предават в канцеларията на кмета на общината.
Той, ако е компетентен да се произнесе самостоятелно (хипотезите на чл. 22,
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ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй), издава
заповед за отдаването на имота под наем и на основание на нея експерт "Об-
щинска собственост" изготвя и наемен договор със заявителя.

Когато компетентен да се произнесе по въпроса е общинският съвет, кметът
внася мотивирано искане за това в следващото му заседание. Ако съвета се
произнесе положително, кметът издава заповед за отдаване на помещението
и следва сключване съответен договор за безвъзмездно ползване с бюджетната
организация или за отдаване под наем на заинтересованото юридическото
лице.

Срокът за предоставяне на услугата е определен до 30 дни.
VІ. Такси
За разглеждане на искането от администрацията се дължи такса в размер

на 5 лева. След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на поме-
щението или обекта, когато то не е безвъзмездно се заплаща цена в размер не
по-малко от посочения в Приложение № 1 към Наредба № 4 на общински съвет
– гр. Козлодуй.

Образци и формуляри
Заявление за отдаване под наем на общинско помещение
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за предоставяне на общинско помещение за безвъзмездно

ползване на бюджетни организации или за отдаването му под наем на политическите

партии, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващидейност в обществена полза

1. Орган, пред който се подават документите: общинският съвет на община Козлодуй, а в слу-

чаите на чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 4 - кметът на общината;

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице);

- договор (ако има такъв);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: чрез представителен орган или негов пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

При възникнала нужда от учредяване на право за ползване върху общинско помещение -

публична или частна общинска собственост, заинтересованите организации подават мотивирано

заявление до кмета на общината. Документите се подават в Центъра за информация и обслуж-

ване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй. Те се придружават от данни за фи-

нансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема.

От там заявлението и приложенията към него постъпват в дирекция "Финансово-стопански дей-

ности и управление на собствеността".

Преписката се разглежда от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост.

Последният разглежда искането в цялост и дава мотивирано становище в срок от 30 дни от

получаване на документите. След това документите се предават в канцеларията на кмета на об-

щината. Той, ако е компетентен да се произнесе самостоятелно (хипотезите на чл. 22, ал. 1 и чл.

25, ал. 1 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй), издава заповед за отдаването на

имота под наем и на основание на нея експерт "Общинска собственост" изготвя и наемен дого-

вор със заявителя. Когато компетентен да се произнесе по въпроса е общинският съвет, кметът

внася мотивирано искане за това в следващото му заседание. Ако съвета се произнесе положи-

телно, кметът издава заповед за отдаване на помещението и следва сключване съответен дого-

вор за безвъзмездно ползване с бюджетната организация или за отдаване под наем на

заинтересованото юридическото лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: 5 лева

Забележка: След издаване на заповедта за предоставяне за ползване на помещението или

обекта, когато то не е безвъзмездно се заплаща цена в размер не по-малко от посочения в При-

ложение № 1 към Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй.



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За посТавЯнЕ на рЕкЛаМно-
инФорМаЦионни ЕЛЕМЕнТи

правно основание
чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Устройствен правилник на общинска администрация – Козлодуй)
Наредба № 9 на общински съвет за рекламната дейност на територията на

община
Козлодуй (Наредба № 9 на общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Разрешение за поставяне се издава за разполагането върху поземлени

имоти (по смисъла на § 5, т. 2 ЗУТ) на следните преместваеми обекти:
- рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи (чл. 57,

ал. 1 ЗУТ).
Разрешението за поставяне е индивидуален административен акт, с който

се разрешава разполагането на посочените обекти върху недвижими имоти,
собственост на физически лица, юридически лица, на общини или държавата.

Рекламата е всяко направено съобщение във връзка с производство, търго-
вия, занаят или професия с цел да се информира и насърчава реализацията
на стоки или услуги. (чл. 1 от Наредба № 9 на общински съвет – гр. Козлодуй).

Рекламно-информационни елементи (РИЕ) могат да се разполагат на тери-
торията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешение от главния
архитект по чл. 57 ЗУТ и след заплащане на предвидената такса. В случаите,
когато РИЕ се поставят върху имот общинска собственост, освен посочените
документи, се изисква и договор за наем с общината.

РИЕ, които могат да се разполагат на територията на община Козлодуй, са:
- външна реклама – в това число светлинна и друга реклама по покривите,

крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети осветени отвътре, рекламни
пана за лепене на плакати(осветени или неосветени), реклама по калкани и
фасади на сгради над партерни етажи, реклама към градския партер - магазини,
заведения и други обекти с обществено обслужващи функции, разположени
перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара на височина не
по-малко от 2.50 м над тротоарното ниво и др.

- реклама към елементите на градското обзавеждане;
- рекламни надписи;
- информационно-указателни табели;
- рекламни материали с временен характер;
- реклама върху или чрез превозни средства.
Съгласно чл. 5, ал. 1-3 от Наредба № 9 на общински съвет – гр. Козлодуй не

се разрешава:
- монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено

съгласие на техния собственик, както и върху сгради и съоръжения, определени
с друг закон;

- използване на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или на-
подобяващи елементи от системата за регулиране на движението;
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- пропагандирането под каквато и да е форма на действие, забранени от за-
конодателството на Република България;

- рекламирането на: забранени за употреба вещества и препарати с нарко-
тично действие; лекарствени средства, тютюневи изделия и алкохолни напитки,
за които има забрана или ограничения, предвидени в специалните нормативни
актове; порнографски и други материали, накърняващи добрите нрави и мо-
рални норми; оръжия и боеприпаси; нетрадиционни религии и/или религиозни
общности; други продукти, услуги или дейности, рекламирането на които е за-
бранено от закона;

- разполагането на РИЕ, които:
а) съдържат невярна и подвеждаща информация;
б) рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци за

други
стоки или услуги;
в) накърняват правата и доброто име на физически и юридически лица;

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Разрешение се издава от кмета на община Козлодуй въз основа на проект,

приет от специализирана комисия по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 9 на общински
съвет – гр. Козлодуй и одобрен от главния архитект.

ІІ. Заявител
Заявител може да бъде всяко лице, което иска да постави рекламно-инфор-

мационни елементи на територията на община Козлодуй.
ІІІ. Необходими документи
Заинтересованите лица подават в общината заявление за разполагане на

РИЕ по образец с приложени към него:
- копие на документа за самоличност на заявителя или удостоверението за

регистрация на юридическото лице и едноличния търговец;
- документ за собственост и писмено съгласие на собственика на сградата,

съоръжението или терена, когато съоръжението се поставя от несобственик;
- проект за РИЕ – ситуационно решение и архитектурен проект в подходящ

мащаб;
снимка, колаж, или макет, или цветови фасадни решения; инсталационен

проект за ел. част в случай на светлинна реклама; конструктивен проект, ако е
необходимо;

- схема на мястото, избрана за разполагане на РИЕ;
- договор с общината за поставяне на РИЕ (когато е върху общинска собст-

веност);
- документ за платена такса.
Съгласието за ползване на чужди имоти, които не са общинска собственост,

се дава в писмена форма:
- от областния управител, ведомството или организацията, управляващи

имота, когато имотите са държавна собственост;
- от лицето, представляващо съответното предприятие, организация и др.,

при имоти, собственост на юридически лица;
- при сгради в режим на етажна собственост - от общото събрание на етаж-
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ната собственост;
- от собственика или собствениците на имота.
Когато е необходимо, съгласуващият орган с мотивирано становище изисква

от заявителя допълнителни документи, съгласувания на ситуационното реше-
ние и становища от специализираните контролни органи и експлоатационните
дружества.

Забележка: Разполагането на РИЕ върху сгради, имоти или съоръжения об-
щинска собственост се извършва въз основа на договор, сключен между кмета
на община Козлодуй и собственика на РИЕ.

IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението за разполагане на РИЕ се адресира до кмета на община Коз-

лодуй. То и приложените към него документи се подават в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на общината.

След получаване на документите се образува преписка, която се изпраща в
дирекция "Финансово-спопански дейности и управление на собствеността"
(ФСД и УС), където се разглежда от началника на отдела "Бюджет, финанси и
общинска собственост" (БФ и ОС). Последният изготвя доклад по искането и
го внася за разглеждане от помощната комисия по чл. 24, ал. 2 от Наредба №
9 на общински съвет – гр. Козлодуй. Последната дава становище по искането
и предоставя преписката на главния архитект, който в зависимост от наличието
или липсата на условията по ЗУТ и Наредба № 9 на общински съвет – гр. Коз-
лодуй издава становище за разрешаване или отказ за поставяне на РИЕ.

Ако становището на главния архитект е положително, кметът на общината
издава заповед за разрешение за поставяне на РИЕ. Той се произнася и в слу-
чаите на отказ, като прилага писмено мотивацията си.

Общият срок за осъществяване на услугата е 30 дни.
V. Такси
Разрешението за поставяне на РИЕ се издава след заплащане на такса

определена съгласно приетата от общински съвет Тарифа за рекламната дей-
ност на територията на община Козлодуй към Наредба № 9 на общински съвет
– гр. Козлодуй. Съгласно нея са регламентирани следните тарифи:

- за издаване на разрешително за рекламна дейност с валидност до един
месец за раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други
с рекламна цел на обществени места - 5 лева на лице;

- за издаване разрешително за рекламна дейност (за разположени РИЕ
върху частна собственост), с валидност една година - 20 лева;

В случай, че РИЕ е разположен върху имот или обект общинска собственост
се дължат наемни цени, както следва:

- за поставяне на реклама върху транспарантни ленти, върху табла, на
стойка или върху табла на огради, стени, калкани и други се заплаща 3 лева
на квадратен метър на месец, но не по-малко от 12 лева на месец за поставяне
на един брой табло или траспарантни ленти;

- за светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, покриви,
калкани и други се заплаща по 2 лева на квадратен метър на месеци, но не по-
малко от 20 лева на месец за реклама;

- за свободно стоящи витрини за рекламна цел по 5 лева на квадратен метър
на месец, но не по-малко от 25 лева на витрина на месец. При осветени вит-
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рини цените се удвояват.
- за фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата,

инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна
стрелка, отстояния и други се заплаща цена, както следва: при закрепване на
стени, огради и други в размер на 30 лева на година; при закрепване на само-
стоятелни стойки, на тревни площи, тротоари и други в размер на 60 лева на
година.

Забележка: Посочените тарифи са без данък добавена стойност

образци и формуляри
Заявление за разполагане на рекламно-информационни елементи
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението за поставяне на рекламно-информационни

елементи (РИЕ):

- копие на документа за самоличност на заявителя или удостоверението за регистрация на

юридическото лице и едноличния търговец;

- документ за собственост и писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението

или терена, когато съоръжението се поставя от несобственик;

- проект за РИЕ - ситуационно решение и архитектурен проект в подходящ мащаб;

снимка, колаж, или макет, или цветови фасадни решения; инсталационен проект за ел.част в

случай на светлинна реклама; конструктивен проект, ако е необходимо;

- схема на мястото, избрана за разполагане на РИЕ;

- договор с общината за поставяне на РИЕ (когато е върху общинска собственост);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се адресира до кмета на об-

щина Козлодуй. То и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и

обслужване на гражданите (ЦИОГ) на общината.

След получаване на документите се образува преписка, която се изпраща в дирекция "Фи-

нансово-спопански дейности и управление на собствеността" (ФСД и УС), където се разглежда от

началника на отдела "Бюджет, финанси и общинска собственост" (БФ и ОС).

Последният изготвя доклад по искането и го внася за разглеждане от помощната комисия по

чл. 24, ал. 2 от Наредба № 9 на общински съвет - гр. Козлодуй. Последната дава становище по

искането и предоставя преписката на главния архитект, който в зависимост от наличието или

липсата на условията по ЗУТ и Наредба № 9 на общински съвет - гр. Козлодуй издава становище

за разрешаване или отказ за поставяне на РИЕ. Ако становището на главния архитект е положи-

телно, кметът на общината издава заповед за разрешение за поставяне на РИЕ. Той се про-

изнася и в случаите на отказ, като прилага писмено мотивацията си.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси

Разрешението за поставяне на РИЕ се издава след заплащане на такса определена съгласно

приетата от общински съвет Тарифа за рекламната дейност на територията на община Козлодуй

към Наредба № 9 на общински съвет - гр. Козлодуй. Съгласно нейното съдържание те са след-

ните:

- за издаване на разрешително за рекламна дейност с валидност до един месец за разда-

ване на листовки, проспекти, стокови мостри или проби и други с рекламна цел на обществени

места - 5 лева на лице;
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

- за издаване разрешително за рекламна дейност (за разположени РИЕ върху частна собст-

веност), с валидност една година - 20 лева;

В случай, че РИЕ е разположен върху имот или обект общинска собственост се дължат на-

емни цени, както следва:

- за поставяне на реклама върху транспарантни ленти, върху табла, на стойка или върху

табла на огради, стени, калкани и други се заплаща 3 лева на квадратен метър на месец, но не

по-малко от 12 лева на месец за поставяне на един брой табло или траспарантни ленти;

- за светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на стени, покриви, калкани и други

се заплаща по 2 лева на квадратен метър на месеци, но не по-малко от 20 лева на месец за рек-

лама;

- за свободно стоящи витрини за рекламна цел по 5 лева на квадратен метър на месец, но не

по-малко от 25 лева на витрина на месец. При осветени витрини цените се удвояват.

- за фирмени указателни табели с примерно съдържание - име на фирмата, инициали, запа-

зен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояния и други се заплаща

цена, както следва: при закрепване на стени, огради и други в размер на 30 лева на година; при

закрепване на самостоятелни стойки, на тревни площи, тротоари и други в размер на 60 лева на

година.

Забележка: Посочените тарифи са без данък добавена стойност



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За УсТановЕни ЖиЛиЩни нУЖДи

правно основание
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни

жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Наредба за разпределяне и продажба на жилища (отм.) (НРПЖ)
Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем

и продажба на жилища в община Козлодуй (Наредба № 7 на общински съвет –
гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Съгласно чл. 2 от ЗУПГМЖСВ граждани имащи право на компенсация по

този закон са тези, които отговарят едновременно на следните условия:
- не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за

постоянно обитаване, или ако притежават такива, то тяхната стойност по при-
ложение № 2 от Закона за местните данъци и такси заедно със стойността на
имуществото по т. 4 не надхвърля 60 000 лв.;

- картотекирани са в общините по реда на Закона за наемните отношения с
жилищни нужди по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от Наредбата за разпределяне и продажба
на жилища и в Министерството на вътрешните работи - по ведомствената на-
редба за разпределяне и продажба на жилища;

- не са прехвърляли жилищни имоти на други лица след 1 януари 1981 г. с
изключение на освобождаване или ликвидиране на съсобственост;

- не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 60 000 лв. в на-
лични парични средства по влогове, акции, дивиденти, произведения на изку-
ството, нумизматика, филателия, моторни превозни средства, селскостопански
земи, фабрики, магазини, ателиета и други основни и оборотни фондове и сред-
ства.

Посочените условия се доказват с декларации от гражданите, а по чл. 2, ал.
1, т. 2 с удостоверение от съответната община.

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за издаване на
удостоверение за картотекиране на лице в регистрите по Наредбата за разпре-
деляне и продажба на жилища (отм.).

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да издаде удостоверение във връзка с чл. 9, ал. 5 НРПЖ е

кметът на община Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице от
общинската администрация.

2. Правоимащи лица
Удостоверението може да се изисква от всички заинтересовани лица, които

притежават жилищно-спестовни влогове по смисъла на ЗУПГМЖСВ. Съгласно
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отменената НРПЖ при общинските (районните) народни съвети и определе-
ните от тях кметства се водят картотеки за нуждаещите се от жилища граждани
- жители на съответните населени места, както и за лицата по чл. 2, ал. 1 от
Закона за наемните отношения, на които е разрешено временно пребиваване
в тях. Картотеките трябва да съдържат данни за жилищните нужди на гражда-
ните и за тяхното степенуване. В градовете с районно деление картотеките се
водят по райони съобразно мястото на адресната регистрация на гражданите.
Включването в картотеките се е извършвало въз основа на молби-декларации,
подадени от гражданите по образец, както и по искане на заинтересуваните ве-
домства, организации и граждани-наемодатели.

3. Необходими документи
Гражданите, които пожелаят да получат удостоверението по чл. 9 НРПЖ

(отм.), трябва да подадат следните документи:
- заявление по образец;
- декларация по образец;
- документ за платена такса.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез

упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за инфор-
мация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с
приложените документи се приема от главен специалист "Деловодител и за-
веждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва да за-
плати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава
квитанция за платената сума.

След получаването на изискуемите документи преписката се насочва към
експерт от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собстве-
ността". Последният извършва проверка на основанията на искането на заяви-
теля и на наличните данни в общинската картотека на жилищно-спестовните
влогове. Ако в регистрите се съдържа информация за заявителя експерта из-
готвя удостоверение съдържащо данните от картотеката и го поднася на кмета
или на упълномощено от него друго длъжностно лице за подпис. Готовият до-
кумент се предоставя в ЦИОГ за връчване на заявителя.

Съобразно текста на част IV, т. 14 от приложение № 1 към Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй услугата следва да бъде извършена в 14-дневен
срок.

5. Такси
За извършване на разглежданата услуга следва да се заплати такса от 2

лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение във връзка с чл. 9, ал. 5 от НРПЖ

(отм.)
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него друго длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- декларация по образец;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено с

нотариално заверено пълномощно лице в Центъра за информация и обслужване на гражданите

(ЦИОГ) в община Козлодуй. Заявлението с приложените документи се приема от главен специа-

лист "Деловодител и завеждащ общински архив", който образува преписка. Заявителят следва

да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при което касиера издава квитанция

за платената сума. След получаването на изискуемите документи преписката се насочва към

експерт от дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността". Послед-

ният извършва проверка на основанията на искането на заявителя и на наличните данни в об-

щинската картотека на жилищно-спестовните влогове.

Ако в регистрите се съдържа информация за заявителя експерта изготвя удостоверение

съдържащо данните от картотеката и го поднася на кмета или на упълномощено от него друго

длъжностно лице за подпис. Готовият документ се предоставя в ЦИОГ за връчване на заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 14 дни

7. Такси: 2 лева



УчрЕДЯванЕ на право на прЕМинаванЕ прЕЗ ТЕрЕни, 
пУБЛична оБЩинска соБсТвЕносТ За иЗГраЖДанЕ на 
ЛинЕЙни оБЕкТи оТ ТЕХничЕскаТа инФрасТрУкТУра - 

воДопровоДи и канаЛиЗаЦии, ТопЛопровоДи, ГаЗопровоДи,
ТЕЛЕФони, ЕЛЕкТроснаБДиТЕЛни и Др. каБЕЛи и МрЕЖи

правно основание
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за общинската собственост
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда за учредяване право на право

на преминаване през терени, публична общинска собственост, за изграждане
на линейни обекти от техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 64, ал. 1 ЗУТ елементи на техническата инфраструктура са:
- транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мо-

стове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
- преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръже-

нията към тях в неурегулирана територия;
- преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръже-

нията към тях в урегулирана територия;
- разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръже-

нията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиства-
телни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни
станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инста-
лации и общите средства за измерване.

На основание чл. 192, ал. 3 ЗУТ правото на преминаване през общински по-
землени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономи-
чески нецелесъобразно, със заповед на на кмета на общината. С правото на
преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземле-
ните имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на по-
землените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.
Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени
имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се до-
пусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато
друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно с решение
на общинския съвет - за общинските поземлени имоти.

Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени
схеми и планове. Неразделна част от устройствените планове са специализи-
раните схеми, съдържащи информация за вида, размера и техническите ха-
рактеристики на елементите на техническата инфраструктура. Проводите и
съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ре-
монтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоата-
ционни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго.
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Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура
се извършват по общия ред, определен в ЗУТ.

Чл. 66 ЗУТ създава задължение за собствениците на недвижимите имоти
да ги свързват задължително с изградените мрежи и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура. Свързването следва да се осъществи въз основа на из-
дадени строителни книжа.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентни органи
1. Кметът на община Козлодуй, когато поземленият имот се намира на те-

риторията на общината (чл. 192, ал. 3 ЗУТ).
2. Общинският съвет на община Козлодуй, когато се допуска влошаване на

условията на застрояване и ползване на общински поземлен имот, върху който
се учредява право на преминаване (чл. 192, ал. 5 ЗУТ).

ІІ. Заявител
Заявител на услугата е собственикът на поземления имот, който ще се

свързва към обект на техническата и инженерна инфраструктура на терито-
рията на общината.

ІІІ. Нормативно установени изисквания
Нормативно установени изисквания за учредяване право на преминаване

през общински поземлен имот са:
- липса на друга техническа възможност за преминаване до определен по-

землен имот;
- наличие на оценка на правото на преминаване, направена по реда на чл.

210 ЗУТ;
- заплатено право на преминаване в съответствие с оценката, определена

по реда на чл. 210 ЗУТ.
ІV. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец;
- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, дого-

вор);
- скица-виза на имота/имотите (копие);
- извадка от проекта със ситуация на новопроектираното трасе;
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При липса на друга техническа възможност за свързване с обектите от тех-

ническата инфраструктура на недвижим имот собственикът му подава заявле-
ние до кмета на общината за издаване на заповед за учредяване право на
преминаване.

То се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ)
към община Козлодуй и се разглежда от главен експерт от дирекция "Финан-
сово-стoпански дейности и управление на собствеността". Той проверява при-
ложената проектна документация и в срок от 14 дни изготвя доклад за
съответствието й с изискванията на ЗУТ до кмета на общината. Ако доклада е
положителен той изготвя и прилага също заповед на кмета и договор за учре-
дяване на съответните поискани права за ползване върху общинския имот. В
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заключение, изготвените документи се предават в канцеларията на кмета за
подпис. Заповедта на кмета на общината се вписва в имотния регистър по пар-
тидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преми-
наване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено право на
преминаване (чл. 192, ал. 7 ЗУТ). Тя се вписва и в акта за общинска собстве-
ност (чл. 192, ал. 8 ЗУТ).

Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени
имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се до-
пусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато
друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с решение
на общинския съвет – за общинските поземлени имоти (чл. 192, ал. 5 ЗУТ). В
тези хипотези решението е необходимо да предхожда заповедта за кмета, за
да породи тя желания ефект.

Общият срок за предоставяне на административната услуга е 30 дни от по-
даване на документите.

VІ. Такси
За разглеждане на подадената документация в общината Козлодуй за осъ-

ществяване на услугата се дължи такса в размер на 5 лева.
Съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4 на общински съвет – гр. Коз-

лодуй първоначална цена за право на преминаване  върху терени, общинска
собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура
е, както следва:

а) за територията на гр. Козлодуй:
- в регулационни граници - 4.00 лв./кв.м.;
- извън регулационни граници – 3.20 лв./кв.м.;
б) за територията на кметствата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара:
- в регулационните граници - 3.20 лв./кв.м.;
- извън регулационните граници – 2.40 лв./кв.м.

образци и формуляри
Заявление за учредяване право на преминаване през терени, публична об-

щинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфра-
структура – водопроводи и канализации, топлопроводи, газопроводи,
телефонни, електроснабдителни и др. кабели и мрежи
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Информация за административна услуга

Учредяване на право на преминаване през терени, публична общинска собственост за

изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура - водопроводи и

канализации, топлопроводи, газопроводи, телефони, електроснабдителни и др. кабели

и мрежи

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор);

- скица-виза на имота/имотите (копие);

- извадка от проекта със ситуация на новопроектираното трасе;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за информация и обслужване

на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй и се разглежда от главен експерт от дирекция "Фи-

нансово-стопански дейности и управление на собствеността". Той проверява приложената про-

ектна документация и в срок от 14 дни изготвя доклад за съответствието й с изискванията на ЗУТ

до кмета на общината. Ако доклада е положителен той изготвя и прилага също заповед на кмета

и договор за учредяване на съответните поискани права за ползване върху общинския имот. В

заключение, изготвените документи се предават в канцеларията на кмета за подпис. Заповедта

на кмета на общината се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се

обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който

е учредено право на преминаване (чл. 192, ал. 7 ЗУТ). Тя се вписва и в акта за общинска собст-

веност (чл. 192, ал. 8 ЗУТ).

Забележка: Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени

имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключе-

ние, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно

икономически нецелесъобразно, само с предварително решение на общинския съвет (чл. 192,

ал. 5 ЗУТ).

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси

За разглеждане на подадената документация в общината Козлодуй се дължи такса в размер

на 5 лева.

Съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй първона-

чална цена за право на преминаване върху терени, общинска собственост за изграждане на ли-

нейни обекти от техническата инфраструктура е, както следва:

а) за територията на гр. Козлодуй:

- в регулационни граници - 4.00 лв./кв.м.;

- извън регулационни граници - 3.20 лв./кв.м.;
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Информация за административна услуга

Учредяване на право на преминаване през терени, публична общинска собственост за

изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура - водопроводи и

канализации, топлопроводи, газопроводи, телефони, електроснабдителни и др. кабели

и мрежи

б) за територията на кметствата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара:

- в регулационните граници - 3.20 лв./кв.м.;

- извън регулационните граници - 2.40 лв./кв.м.



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ оТносно соБсТвЕносТТа на 
нЕДвиЖиМи иМоТи

правно основание
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда, при които се из-

дава удостоверение относно общински произход на недвижим имот. Съгласно
чл. 5 ЗОС удостоверяването на възникване, изменение и погасяване на правото
на собственост върху имоти, собственост на общината, става с акт за общинска
собственост. Актът за общинска собственост е официален документ, съставен
от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона, но той няма право-
пораждащо действие.

Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Удостоверението относно общински произход на недвижим имот се издава

от общинската администрация.
2. Правоимащи лица
Заявители по настоящата услуга могат да са заинтересованите от издава-

нето на удостоверението лица.
3. Необходими документи
Необходимите документи, които заявителят трябва да представи в общин-

ската администрация са:
- заявление по образец;
- копие от скица от имота (отнася се за дворно място);
- копие от документ за собственост или договор за наем;
- документ за платена такса.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Подадените документи по служебен път се изпращат в отдел "Бюджет, фи-

нанси и общинска собственост". След регистрирането на преписката се прави
проверка за наличието на акт за общинска собственост в актовите книги и се
издава исканото удостоверение. Срокът за извършване на услугата е 14 дни.

5. Такси
Съгласно Приложение № 1 към Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй таксата за настоящата услуга е 5 лева.

Образци и формуляри

Заявление за издаване на акт за общинска собственост на недвижим имот
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Информация за административната услуга

издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от скица от имота (отнася се за дворно място);

- копие от документ за собственост или договор за наем;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Подадените документи по служебен път се изпращат в отдел "Бюджет, финанси и общинска

собственост". След регистрирането на преписката се прави проверка за наличието на акт за об-

щинска собственост в актовите книги и се издава исканото удостоверение.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 14 дни

7. Такси: 5 лева



ЗаМЯна на иМоТи – часТна оБЩинска соБсТвЕносТ с иМоТи,
соБсТвЕносТ на ДрУГи ЛиЦа

правно основание
чл. 40 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост,

чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредя-
ване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон. Замяна
на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот –
частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на
строеж с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически
лица или на юридически лица може да се извърши само в предвидените в закон
случаи (чл. 40, ал. 1 от ЗОС). Такива случаи, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗОС са,
когато замяната:

- е способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически
или юридически лица;

- е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от меж-
дународен договор;

- имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е
и 37з от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;

- е между общината и държавата;
- това е предвидено в други случаи, определени в закон.
Чл. 44, ал. 2 от Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй посочва, че

това е допустимо и когато с влязъл в сила подробен устройствен план се пред-
вижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината.

Процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Замяна на нежилищни недвижими имоти – частна общинска собственост, на

правото на строеж върху имот – частна общинска собственост и на правото на
строеж в полза на общината с имоти или с право на строеж – собственост на
държавата, на физически лица или на юридически лица, се извършва с реше-
ние на общинския съвет, въз основа на което кметът на общината издава запо-
вед и сключва договор.

II. Заявител
Замяна на имоти – частна общинска собственост с имоти, собственост на

други лица се извършва по инициатива на общината или по писмено предло-
жение на заинтересованите лица.

ІІІ. Необходими документи
Когато замяната се инициира от заинтересовани лица, те подават заявле-

ние, придружено от:
- документи за собственост;
- актуална скица на имота - оригинал.
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- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението се адресира до кмета на общината и се подава в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Коз-
лодуй.

Постъпилите заявления се разглеждат в срок от 30 дни от началника на
отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и директора на дирекция
"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността". Ако е налице
тяхното положително становище се оформя предложение до кмета за внасяне
на въпроса за произнасяне на заседание на общинския съвет.

Преписката се окомплектова от главен експерт "Общинска собственост" в
30-дневен срок с акт за общинска собственост (АОС), актуални скици и изгот-
вената оценка.

Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост" възлага изготвяне
на пазарна оценка и на данъчна оценка. Пазарната оценка се изготвя от неза-
висим оценител на имоти. В същия срок служител от отдел "Местни данъци и
такси" издава удостоверение за данъчна оценка на имота.

След изготвяне на оценките главен експерт "Общинска собственост" изготвя
предложение до общинския съвет за вземане на решение на замяната. Общин-
ският съвет взема решение на свое заседание в 30-дневен срок от получаване
на предложението.

За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот,
което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се по-
сочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за за-
мяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на
общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на
общинския имот. Предложенията се внасят в общинския съвет от кмета на об-
щината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този
срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят
заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и
същ общински имот от две или повече лица общинският съвет може да реши
разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс. Те не обвързват
общинския съвет за извършване на замяна.

Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мно-
зинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението
на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за
замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат
на обжалване.

След получаване на решението на общинския съвет и ако то е положително
главен експерт "Общинска собственост" изготвя заповедта за замяна, запо-
ведта се съгласува с юрист и директора на дирекция "Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността" и се подписва от кмета. Заповедта
се връчва на правоимащото лице след изготвянето й. Плащанията по заповедта
се извършват в 30-дневен срок, след което в 3-дневен срок главен експерт "
Общинска собственост" изготвя договор за замяна, който се съгласува с юрист
и се подписва от кмета.

След това договорът се подписва и от другите страни по него и се вписва в
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службите по вписванията по местонахождението на имотите.
От страните по договора се подписва протокол за предаване на имот – об-

щинска собственост, след което в еднодневен срок се предоставя екземпляр
от вписания договор на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" за-
едно с протокола за предаване на имота за изготвяне на заповед за деактуване
и съставяне на АОС за новопридобития имот.

Общият срок за осъществяване на цялата услуга е до 30 дни след вземане
на положително решение на общинския съвет.

V. Такси и разноски
За разглеждане на подадената документация в общината се дължи такса в

размер на 5 лв.
При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица –

приобретатели, заплащат на общината местна такса, както и местен данък и
режийни разноски в размер на 2 %. Данъкът и режийните разноски се изчисля-
ват върху цената по сделката. Разходите по вписване на съответния договор в
Агенцията по вписванията са за сметка на приобретателя по сделката.

образци и формуляри
Заявление за замяна на общински с частен имот
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информация за административна услуга

Замяна на имоти - частна общинска собственост с имоти, собственост на други лица

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор);

- документи за собственост;

- актуална скица на имота - оригинал.

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението се адресира до кмета на общината и се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй. Постъпилите заявления се раз-

глеждат в срок от 30 дни от началника на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и

директора на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността". Ако е

налице тяхното положително становище се оформя предложение до кмета за внасяне на

въпроса за произнасяне на заседание на общинския съвет.

Преписката се окомплектова от главен експерт "Общинска собственост" в 30-дневен срок с

акт за общинска собственост (АОС), актуални скици и изготвената оценка.

Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост" възлага изготвяне на пазарна

оценка и на данъчна оценка. Пазарната оценка се изготвя от независим оценител на имоти. В

същия срок служител от отдел "Местни данъци и такси" издава удостоверение за данъчна оценка

на имота. След изготвяне на оценките главен експерт "Общинска собственост" изготвя предложе-

ние до общинския съвет за вземане на решение на замяната. Общинският съвет взема решение

на свое заседание в 30-дневен срок от получаване на предложението.

За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публи-

кува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или

вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определе-

ните места в сградата на общината, района, кметството или населеното място по местонахожде-

нието на общинския имот. Предложенията се внасят в общинския съвет от кмета на общината не

по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от

едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При по-

стъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общин-

ският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс. Те не

обвързват общинския съвет за извършване на замяна.

Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две

трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на

общината издава заповед и сключва договор за замяна. Отказите на общинския съвет за из-

вършване на замяна не подлежат на обжалване.

След получаване на решението на общинския съвет и ако то е положително главен експерт

"Общинска собственост" изготвя заповедта за замяна, заповедта се съгласува с юрист и дирек-

тора на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" и се подписва

от кмета. Заповедта се връчва на правоимащото лице след изготвянето й.

Плащанията по заповедта се извършват в 30-дневен срок, след което в 3-дневен срок главе-

нексперт " Общинска собственост" изготвя договор за замяна, който се съгласува с юрист и се

подписва от кмета. След това договорът се подписва и от другите страни по него и се вписва в
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службите по вписванията по местонахождението на имотите. От страните по договора се подпи-

сва протокол за предаване на имот - общинска собственост, след което в еднодневен срок се

предоставя екземпляр от вписания договор на отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост"

заедно с протокола за предаване на имота за изготвяне на заповед за деактуване и съставяне на

АОС за новопридобития имот.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни след приемане на решението на общинския

съвет.

7. Такси

За разглеждане на подадената документация в общината Козлодуй се дължи такса в размер

на 5 лева.

Забележка: При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица - при-

обретатели, заплащат на общината местна такса, както и местен данък и режийни разноски в

размер на 2 %. Данъкът и режийните разноски се изчисляват върху цената по сделката. Разхо-

дите по вписване на съответния договор в Агенцията по вписванията са за сметка на приобрета-

теля по сделката.
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вписванЕ в Масив ТЪрГовски оБЕкТи на УвЕДоМЛЕниЯ За
УпраЖнЯванЕ на ТЪрГовска ДЕЙносТ

правно основание
чл. 3-6 от Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за из-

вършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише реда и условията за издаване на

удостоверение за регистрация на търговски обект.
Търговски обекти по смисъла на Наредба № 3 на общински съвет за реда и

условията за извършване на търговска дейност на територията на община Коз-
лодуй са:

1. магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2. складове на едро;
3. заведения за хранене и развлечения;
4. сервизи и ателиета за услуги;
5. средства за подслон и други места за настаняване;
6. паркинги и автомивки;
7. будки, павилиони каравани;
8. подвижни щандове;
9. интернет клубове;
10. други обекти за търговия.
При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и

юридически лица уведомяват за това общинска администрация по местонахож-
дението му.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Вписването се извършва от кмета на общината или упълномощено от него

длъжностно лице.
II. Заявител
Заявител е физическо и юридическо лице - търговец.
III. Необходими документи
1. уведомление по образец в 2 екземпляра;
2. За извършване на търговска дейност в магазини за хранителни и нехра-

нителни стоки, складове на едро, заведения за хранене и развлечения, будки,
павилиони каравани и подвижни щандове към уведомлението задължително
се прилагат копия от следните документи:

а) удостоверение за актуално състояние;
б) БУЛСТАТ;
в) удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за хра-

ните;
г) свидетелство за регистрация на фискално устройство;
д) разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация

съгласно чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Търговските
обекти по чл. 56 ЗУТ (преместваеми) представят разрешение за поставяне по
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смисъла на ЗУТ;
е) удостоверение за липса на финансови задължения към общината, което

се изисква по служебен ред;
3. За упражняване на търговска дейност в сервизи и ателиета за услуги,

средства за подслон и други места за настаняване, паркинги и автомивки и ин-
тернетклубове към уведомлението се прилагат копия от следните документи:

а) удостоверение за актуално състояние;
б) БУЛСТАТ;
в) свидетелство за регистрация на фискално устройство.
г) разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация

съгласно чл. 177 ЗУТ;
д) удостоверение за липса на финансови задължения към общината, което

се изисква по служебен ред.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Уведомлението в 2 екземпляра и приложенията към него се подават до

кмета на общината в Центъра за информация и обслужване на гражданите в
7-дневен срок от заверката на свидетелството за регистрация на фискално
устройство за обекта.

Документите се приемат и разглеждат от главен специалист "Контрол по
търговски фирми и пазари".

В 7-дневен срок от постъпване на документите обектът се вписва в регистър
"Търговски обекти" от упълномощено от кмета на общината длъжностно лице,
като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.

При промяна на вписваните обстоятелства търговецът е длъжен в 7-дневен
срок от настъпването им да информира кмета на общината по описания вече
ред.

V. Такси
За настоящата услуга не се събира такса.

образци и формуляри
Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на об-

щина Козлодуй
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за актуално състояние;

- БУЛСТАТ;

- удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните;

- свидетелство за регистрация на фискално устройство;

- разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177

от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Търговските обекти по чл. 56 ЗУТ (преместваеми)

представят разрешение за поставяне по смисъла на ЗУТ;

- удостоверение за липса на финансови задължения към общината, което се изисква по слу-

жебен ред.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Уведомлението в 2 екземпляра и приложенията към него се подават до кмета на общината в

Центъра за информация и обслужване на гражданите в 7-дневен срок от заверката на свидетел-

ството за регистрация на фискално устройство за обекта.

Документите се приемат и разглеждат от главен специалист "Контрол по търговски фирми и

пазари”.

В 7-дневен срок от постъпване на документите обектът се вписва в регистър "Търговски обе-

кти" от упълномощено от кмета на общината длъжностно лице, като един екземпляр се предо-

ставя на търговеца по служебен ред.

При промяна на вписваните обстоятелства търговецът е длъжен в 7-дневен срок от на-

стъпването им да информира кмета на общината по описания вече ред.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: няма.



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ и вписванЕ в рЕГисТЪр За
иЗвЪрШванЕ на аМБУЛанТна ТЪрГовиЯ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за извършване на

търговска дейност на територията на община Козлодуй (Наредба № 3 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места - улици и

площади, извършвана в и от превозни средства, както и на сергии и други по-
добни. Извършването на търговска дейност на открито върху терени – общин-
ска собственост, е възможно само след издаване на необходимо за целта
разрешение. Местата, на които може да се извършва такъв вид търговска дей-
ност, се предлагат от кметовете на населени места по схема, предварително
одобрена от главния архитект, като в предложението се посочва общия брой
на местата, видовете съоръжения и вида на търговската дейност, която ще се
извършва на тях.

На територията на община Козлодуй не могат да бъдат предмет на амбу-
лантна търговия (чл. 20, ал. 1 от Наредба № 3 на общински съвет - гр. Козло-
дуй):

- стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за
здравето;

- лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хиги-
енни материали;

- петролни продукти и дериватите им;
- вино и спиртни напитки;
- стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
Настоящото описание указва реда за издаване на разрешение за ползване

на място, определено за извършване на амбулантна търговия.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да издаде разрешение за извършване на търговска дейност

на открито върху терени – общинска собственост, е кметът на общината.
2. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат физически лица и търговци.
3. Необходими документи
Лицата, които желаят да извършват амбулантна търговия, следва да пода-

дат:
- заявление по образец;
- удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за впи-
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сване в търговския регистър;
- карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ;
- други документи, на които търговецът се позовава.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава необходимите документи в община Козлодуй.
При наличието на необходимите условия и представяне на нужните доку-

менти кметът на общината издава разрешение за ползване на място за из-
вършване на амбулантна търговия.

При избор на търговец, когато кандидатите са повече от един, се прилагат
следните критерии:

- стокова специализация;
- производител (дистрибутор) на български стоки;
- жител на община Козлодуй;
- други специфични обстоятелства.
В разрешението задължително се посочват (чл. 23, ал. 2 от Наредба № 3 на

общински съвет - гр. Козлодуй):
- търговецът;
- лицето, което го представлява;
- мястото, вида и площта на съоръжението, в съответствие с чл. 20, ал. 3 от

Наредба № 3 на общински съвет - гр. Козлодуй);
- срок на разрешението;
- вид на стоките, с които ще се търгува;
- работно време.
Разрешението се издава за срок до една година. Издадените разрешения

се вписват в регистър "Амбулантна търговия" от упълномощено със заповед на
кмета или кметството длъжностно лице.

Услугата се извършва в рамките на седем дни.
5. Такси
За издаване на разрешение за извършване на амбулантна търговия се за-

плаща такса в размер на 30 лева (Приложение № 1 към Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване

на амбулантна търговия
Образец на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна

търговия
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Информация за административната услуга

издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в търгов-

ския регистър;

- карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ;

- други документи, на които търговецът се позовава.

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявителят подава необходимите документи в община Козлодуй.

При наличието на необходимите условия и представяне на нужните документи кметът на об-

щината издава разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия. Разре-

шението се издава за срок до една година. Издадените разрешения се вписват в регистър

"Амбулантна търговия" от упълномощено със заповед на кмета или кметството длъжностно лице.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 дни

7. Такси: 30 лева



551



иЗГоТвЯнЕ на проТокоЛ За нанЕсЕни ЩЕТи

правно основание
чл. 18, чл.20 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за изготвянето на

протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество.
Съгласно чл.20 от ЗОСИ при нанасяне на щети на селскостопанска продук-

ция кмета на общината назначава комисия, която да установи характера и раз-
мера на вредите и изготви протокол. 

Изготвянето на протокол се извършва въз основа на писмено заявление, по-
дадено от собственика или ползвателя на земеделска земя до Кмета на общи-
ната или на населеното място. 

В едноседмичен срок се разглежда подаденото заявление, назначава се ко-
мисия за проверка на място, извършва се оглед на място в присъствието на
собственика или ползвателя на земеделската земя и се изготвя протокол, който
се предоставя на лицето подало заявлението.

Процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Изготвяне на протокол за нанесени щети  извършва от длъжностно лице,

определено от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е заинтересованото лице - собственик или ползвател на земе-

делска земя.
II. Необходими документи
1. Заявление за изготвяне на протокол за нанесени щети на селскостопанско

имущество.
2. Документа за собственост /за ползване/ на земеделския имот.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението за изготвяне на протокол за нанесени щети на селскостопанско

имущество се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите
и се разглежда в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности
и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и иконо-
мическо развитие". Длъжностно лице, определено от кмета на общината из-
готвя протокола.

Срокът за извършване на услугата е 7дни.
V. Такси
Услугата не се таксува

образци и формуляри
Заявление за изготвяне на протокол за нанесени щети на селскостопанско

имущество.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ За рЕГисТраЦиЯ на
ТЮТЮнопроиЗвоДиТЕЛи

правно основание
чл.6, ал.3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на

удостоверения на тютюнопроизводителите.
Съгласно чл.6 ал.3 от ЗТТИ на всеки регистриран тютюнопроизводител се

издава удостоверение за регистрация, в което се вписва разпределената му
квота по чл.5, ал.3 от същия закон.

Удостоверението се издава въз основа на писмено заявление, подадено от
тютюнопроизводителя до Кмета на общината или на населеното място в срок
до 15.11. на текущата година за количествата тютюн по типове, произходи и
сортове, които желаят да отглеждат през следващата година. 

След получаване на квота от фонд”Тютюн” , в срок до 15.02. със заповед на
кмета на общината квотата се разпределя на тютюнопроизводителите. 

На всеки тютюнопроизводител се издава удостоверение за регистрация.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Изготвянето на удостоверението за регистрация на тютюнопроизводители

се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е тютюнопроизводителя.
II. Необходими документи
1.Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на тютюнопроиз-

водител;
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението  се подава в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните и се разглежда в дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология
и икономическо развитие". Длъжностно лице, определено от кмета на общи-
ната, извършва регистрацията.

V. Такси
Услугата не се таксува

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на тютюнопроиз-

водител.
Образец на удостоверение за регистрация.
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иЗГоТвЯнЕ на УДосТовЕрЕниЯ За иЗДаванЕ на БЕЗпЛаТни
карТи За пЪТУванЕ с ГраДскиЯ ТранспорТ на пЕнсионЕри и

УчЕниЦи

правно основание
Чл. 82 от Постановление на МС № 324 от 30.12.2009 г.
Решение на общински съвет – Козлодуй

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за компенсиране

на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по
автомобилния транспорт, като се разпределят на транспортните дружества и
фирми, в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

По решение на общинския съвет право на безплатно пътуване във вътреш-
ноградския транспорт имат всички пенсионери и инвалиди  - 16 пътувания в
една посока на месец и учащи се и социално слаби по предложен списък от
директорите на училищата.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган.
Услугата се извършва от длъжностно лице определено от кмета на общи-

ната.
2. Заявител.
По списъци от директорите на училищата.
3. Необходима информация.

- Трите имена на ученика
- ЕГН
- Училището в което учи

4. Вътрешен ход на административната услуга.
Писмото за издаване на безплатни карти за пътуване на учениците във

вътрешноградския транспорт се подава в Центъра за информация и обслуж-
ване на гражданите от съответното учебно заведение и се разглежда в дирек-
ция „Устройство на територията, икономически дейности и проекти”, отдел
„Териториално устройство, строителство, екология и икономическо
развитие”.Длъжностното лице определено от кмета проверява списъците  след
което ги предава на превозвача за изпълнение/издаване на картите/. 
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сЪГЛасУванЕ на МарШрУТни раЗписаниЯ За
спЕЦиаЛиЗиран прЕвоЗ

правно основание
чл. 23 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)
чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на

пътници и товари на територията на Република България
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация - Коз-

лодуй

Характеристика
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за съгласуване на

маршрутни разписания за специализирани автобусни превози. Това са прево-
зите на работници, ученици и други по договор с определени от клиента марш-
рут и разписание (§ 1, т. 23 ДР ЗАвтП).

Специализирани автобусни превози се извършват въз основа на сключен
договор между лицензиран превозвач (физическо или юридическо лице, реги-
стрирано като търговец, което притежава лицензия и други документи, които
се изискват от ЗАвтП и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията на Република България) и предприятие,
учебно заведение или организирана група пътуващи, по договорени с клиента
цени при условия. Неразделна част от договора е определено от клиента раз-
писание, което е съгласувано с общината, на чиято територия е местонахож-
дението на клиента. Всеки пътник трябва да е снабден с карта за
специализиран превоз по образеца на Приложение № 10 към чл. 62 от Наредба
№ 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на тери-
торията на Република България (чл. 23 ЗАвтП, чл. 61 от Наредба № 33 от 3
ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Разписанията за извършване на специализиран превоз се съгласуват от

кмета на общината или упълномощен от него служител.
Кметът на общината може в изпълнение на своите функции, които са от не-

говата обща компетентност по силата на законите, да делегира изрично и пис-
мено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на секретаря и на други
длъжностни лица от общинската администрация (чл. 7, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на общинска администрация - Козлодуй).

II. Заявител
Заявление за извършване на съгласуване на разписанията могат да подадат

физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежа-
ват лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и други документи,
които се изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3
ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България (чл. 61, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за об-
ществен превоз на пътници и товари на територията на Република България).
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III. Необходими документи
1. заявление;
2. копие от лицензия за извършване на обществен превоз на пътници;
3. копие от договора за специализиран превоз;
4. маршрутно разписание.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат и съгла-
суването се извършва в дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология
и икономическо развитие" (чл. 40, ал. 3, т. 36 от Правилника за организацията
и дейността на общинска администрация - Козлодуй).

Срокът за извършване на услугата е 10-дневен от датата на подаване на за-
явлението.

V. Такси
За съгласуване на маршрутно разписание не се дължи такса.

образци и формуляри
Примерно заявление за съгласуване на маршрутно разписание за специа-

лизиран превоз
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Информация за административна услуга

съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от лицензия за извършване на обществен превоз на пътници;

- копие от договора за специализиран превоз;

- маршрутно разписание.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите. Документите се разглеждат и съгласуването се извършва в дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устрой-

ство, строителство, екология и икономическо развитие".

6. Срок за предоставяне на услугата: 10 работни дни

7. Такси: няма
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за регистрация;

- списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;

- копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;

- копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност"

на водачите;

- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни

вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуа-

лен кодекс или по реда на Кодекса за социално осигуряване;

- служебна бележка за липса на финансови задължения към общината.

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението с приложенията към него се подават в Центъра за информация и обслужване

на гражданите и се приемат от главен специалист "Канцелария и административно обслужване"

(КАО).

Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности

и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие",

където се изготвя и подписва разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници и

се издава стикер на таксиметрова кола.

Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници и стикерът на таксиметрова

кола се предават на заявителя от от главен специалист "КАО".

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси

За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща

такса в размер на 30 лева за всеки автомобил.

За извършване на таксиметров превоз от регламентирани стоянки при 3-месечно заплащане,

до 5 число на текущото тримесечие се заплаща такса в размер на 10 лева на месец на автомо-

бил.

Превозвачът заплаща отделно стойността на водоустойчивият светлоотразителен стикер, за-

щитен с холограма, като таксата е в размер на 2 лева.



приЕМанЕ на прЕДЛоЖЕниЯ и сЪГЛасУванЕ  
на  ДопЪЛниТЕЛни МарШрУТни Линии ТранспорТна сХЕМа 

правно основание
чл. 17 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)
чл. 6-9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвържда-

ване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за изготвяне и

съгласуване на транспортна схема за основни и допълнителни маршрутни
линии на основание решение на общинския съвет.

По силата на чл. 17, ал. 1 ЗАвтП общественият превоз на пътници по авто-
бусни линии се извършва съгласно утвърдените транспортни схеми - републи-
канска, областни и общински, като последните се утвърждават от съответните
общински съвети и включват следните видове автобусни линии:

- градски основни и/или допълнителни - за превози между пунктове в чертите
на населеното място, определени със строителните му граници в действащия
устройствен план;

- междуселищни - за превози, свързващи две или повече населени места в
границите на общината (чл. 17, ал. 4 и 5 ЗАвтП).

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 15 март
2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,
маршрутно разписание е основен вид разписание на автобусната линия, като
маршрутното разписание на:

- междуселищните линии задължително съдържа следните елементи: на-
именование на линията, списък на всички спирки (автогари) по маршрута,
време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове,
разстояния, особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и
др.);

- градските линии задължително съдържа номер и наименование на ли-
нията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на
преминаване през контролните пунктове в двете посоки.

Общинската транспортна схема включва автобусните линии, свързващи
пунктовете от територията на една община. Допълнителните автобусни линии
са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване
по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват основ-
ните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно (чл. 7 от Наредба
№ 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентният орган е общинският съвет (чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15
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март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомо-
били).

II. Заявител
Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се

разработват от общината.
III. Необходими документи
Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съще-

ствуваща линия в общинските транспортни схеми следва да съдържат:
- маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след пред-

ложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с
крайния пункт по маршрута;

- проект на маршрутно разписание;
- предполагаем пътникопоток;
- схема на маршрута (за нови линии) (чл. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002

г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществя-
ване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се

разработват в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и
проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономи-
ческо развитие". Кметът на общината определя комисия, в чийто състав се
включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна адми-
нистрация", областните пътни управления и браншовите организации. След об-
съждане от комисията общинската транспортна схема се утвърждава от
общинския съвет. Промени в схемата се извършват по предложение на същата
комисия, след което променената транспортна схема се внася за утвърждаване
от общинския съвет (чл. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обще-
ствени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с
оглед осигуряването на възможност за връзки между отделните видове транс-
порт. При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищ-
ните линии се осигурява минимум 15-минутен интервал между курсовете по
една и съща линия (чл. 9, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили).

V. Такси
За извършване на административната услуга не се дължи такса.

образци и формуляри
Заявление за съгласуване на транспортна схема

564



565



566

Информация за административна услуга

приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни

маршрутни линии

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй Транспортната

схема се съгласува от общинския съвет.

2. Документи, които се прилагат към заявлението

Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия

в общинските транспортни схеми следва да съдържат:

- маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по

същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута;

- проект на маршрутно разписание;

- предполагаем пътникопоток;

- схема на маршрута (за нови линии).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват в ди-

рекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално

устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Кметът на общината определя ко-

мисия, в чийто състав се включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна

агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация",

областните пътни управления и браншовите организации. След обсъждане от комисията общин-

ската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет. Промени в схемата се извършват по

предложение на същата комисия, след което променената транспортна схема се внася за утвър-

ждаване от общинския съвет.

Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с оглед осигурява-

нето на възможност за връзки между отделните видове транспорт. При разработването и утвър-

ждаването на разписанията на междуселищните линии се осигурява минимум 15-минутен

интервал между курсовете по една и съща линия.

6. Срок за предоставяне на услугата: няма

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на ЗаповЕД За нЕправоМЕрно поЛЗванЕ на 
ЗЕМЕДЕЛска ЗЕМЯ

правно основание
чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на

заповед за неправомерно ползване на земеделски имот.
Съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ по искане на собствениците или ползвателите на

земеделски земи с възстановено право на собственост се изземват със заповед
на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги полз-
ват без правно основание и се предоставят на собствениците им. 

Издаването на заповед за неправомерно ползване на земеделски земи се
извършва въз основа на писмено заявление до Кмета на общината или на на-
селеното място подадено от собственика или ползвателя на земеделска земя
в което задължително се посочва лицето, което обработва неправомерно зе-
мите, към заявлението се прилагат документи за собственост или ползване на
земите. В 14 дневен срок се разглежда подаденото заявление извършва се про-
верка и при наличие на всички необходими документи се издава заповед за из-
земване.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Изготвянето на заповедта за изземване се извършва от длъжностно лице,

определено от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е собственик или ползвател на земеделска земя.
II. Необходими документи
1. Заявление от собственика/ползвателя на земеделска земя.
2. Документ за собственост/ползване на земята.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението за издаване на заповед за неправомерно ползване се подава

в Центъра за информация и обслужване на гражданите и се разглежда в ди-
рекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел
"Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие".
Длъжностно лице, определено от кмета на общината, извършва регистрацията.

Срокът за извършване на услугата е 14 дни.
V. Такси
Услугата не се таксува

образци и формуляри
Заявление за издаване на заповед за неправомерно ползване на земе-

делска земя.
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рЕГисТраЦиЯ и иЗДаванЕ на ТаЛон и рЕГисТраЦионЕн ноМЕр
на пЪТни прЕвоЗни срЕДсТва с ЖивоТинска ТЯГа

правно основание
Чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
Наредба № 16 на Общински съвет за управление на общинските пътища в

община Козлодуй
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да посочи реда и условията за извършване на

регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на ре-
гистрационен талон на собствениците им.

Съгласно чл. 167, ал. 2, т. 4 от ЗДвП службите за контрол, определени от
кметовете на общините регистрират пътните превозни средства с животинска
тяга. Те следят дали съответните подлежащи на регистрация превозни сред-
ства отговарят на изискванията на ЗДвП.

Чл. 71, ал. 1 ЗДвП предвижда, че всяко пътно превозно средство с животин-
ска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два чер-
вени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена
видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре раз-
личима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично
от двете страни на превозното средство.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава свидетелството за регистрация на собст-

вените на превозното средство с животинска тяга е кметът на община Козлодуй
(чл. 167, ал. 2 ЗДвП).

ІІ. Заявител
Заявител може да бъде само собственикът на пътното превозно средство с

животинска тяга.
ІІІ. Необходими документи
За извършване на услугата се предоставя копие от лична карта на заявителя

и документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към дирекция
"Устройство на територията, икономически дейности и проекти", където се раз-
глеждат и проверяват отексперт в дирекцията. Ако са налице законовите изиск-
вания той издава регистрационен талон и зачислява регистрационна табела с
номер. В последствие те се предават в ЦИОГ, от където заявителят може да ги
получи. Срокът за осъществяване на услугата е до 7 дни от подаване на доку-
ментите (чл. 57, ал. 2 АПК).
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V. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 5

лева, която не включва стойността на регистрационната табела. Собствениците
на пътни превозни средства с животинска тяга заплащат отделно стойността
на регистрационния номер (Раздел I, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет
- гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

570



571



572

Информация за административна услуга

регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на пътни превозни средства

с животинска тяга

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие на лична карта;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй, от където се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономи-

чески дейности и проекти", където се разглеждат и проверяват отексперт в дирекцията. Ако са

налице законовите изисквания той издава регистрационен талон и зачислява регистрационна та-

бела с номер. В последствие те се предават в ЦИОГ, от където заявителят може да ги получи.

6. Срок: 7 дни

7. Такси: 5 лева

Забележка: Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга заплащат отделно

стойността на регистрационния номер.



рЕГисТраЦиЯ на ДоМаШни кУчЕТа

правно основание
чл. 174 и 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)
чл. 116-118 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 122 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската

дейност (ППЗВМД)
чл. 3 от Наредба № 12 на общински съвет за регистрация, стопанисване и

контрол на кучетата на територията на община Козлодуй (Наредба № 12)
чл. 47 от от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-

стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Коз-
лодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на
общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за регистрация на

домашно куче, подаване и приемане на декларация и заплащане на такса за
притежаване на домашно куче.

ЗВМД и ЗМДТ предвиждат задължения за собствениците на домашни кучета
при навършване на определена възраст, кучето да бъде представено на вете-
ринарен лекар за издаване на паспорт, ваксинация и обезпаразитяване, да
бъде регистрирано, да бъде подадена декларация и ежегодно да се заплаща
такса за притежаване на куче.

Регистрацията на домашните кучета, подаването на декларация и заплаща-
нето на такси за притежаване на домашно куче имат за цел опазването на здра-
вето на животните и осигуряване на хуманно отношение към тях, опазването
на живота и здравето на хората от зоонози, опазване чистотата на обществе-
ните места, намаляване броя на безстопанствените кучета.

Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска
и административна регистрация (чл. 4 от Наредба № 12).

Домашните кучета са "домашни любимци" по смисъла на § 1, т. 34 ДР ЗВМД
- животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

По смисъла на § 1, т. 40 ДР ЗВМД, "зоонози" са заразни болести, които се
предават от животните на хората.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Собственикът подава декларация до кмета на общината по постоянния му

адрес/седалище. Административната регистрация се извършва от упълномо-
щени служители на община Козлодуй (чл. 6, ал. 1 от Наредба № 12).

II. Заявител
Регистрацията на домашно куче е задължение на собственика на кучето.
III. Необходими документи
1. документ за ветеринарно-медицинска регистрация;
2. документ за платена такса по ЗМДТ.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Съгласно чл. 117 ЗМДТ, в 3-месечен срок от датата на придобиването на
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куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес.
Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече

от навършване на 3-месечна възраст, а за новопридобитите - не повече от 30
дни от деня на придобиване.

Административната регистрация се извършва от упълномощени служители
на общината при представяне на необходимите документи. На базата на по-
следните се извършва вписване в специален регистър, който съдържа след-
ните данни:

1. име на собственика;
2. данни за кучето според представените документи - име, възраст, порода,

пол, отличителни белези;
3. цел на използване;
4. постоянно местообитаване;
5. други, ако има такива.
Въз основа на извършената регистрация се издават:
1. специален талон;
2. обозначителен знак с регистрационния номер на кучето, който се монтира

върху нашийника му.
Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса

се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец (чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал.
1-4 от Наредба № 12).

V. Такси
За извършената административна регистрация, собственикът на кучето

плаща такса в размер, определен от общинския съвет, на стойност 10 лева,
която включва администрирането на услугата, стойността на регистрационния
талон и обозначителния знак (чл. 6, ал. 5 от Наредба № 12, чл. 2, ал. 1, т. 10 от
Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

За притежаване на куче се заплаща годишна такса, чийто размер се опре-
деля ежегодно от общинския съвет, съгласно ЗМДТ. От такса се освобождават
собствениците на:

1. кучета на инвалиди и слепи;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни (научноизследователски и медицински)

цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета и кучета, които се използват за опазване на селскостопански

обекти и селскостопански дворове;
7. кучета, които се използват за опазване на стада.
Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едно-

месечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след
31 март (срещу оформен имунизационен картон). За кучета, придобити през
текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й
размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придо-
биването (чл. 7-9 от Наредба № 12, чл. 47, ал. 1 и 3 от Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй).
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образци и формуляри
Заявление за регистрация на домашни кучета
Декларация за притежаване на куче
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Информация за административна услуга

регистрация на домашни кучета

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за ветеринарно-медицинска регистрация;

- документ за платена такса по ЗМДТ;

- други документи за освобождаване от такса;

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на

3-месечна възраст, а за новопридобитите - не повече от 30 дни от деня на придобиване. Админи-

стративната регистрация се извършва от упълномощени служители на общината при предста-

вяне на необходимите документи. На базата на последните се извършва вписване в специален

регистър, който съдържа следните данни:

- име на собственика;

- данни за кучето според представените документи - име, възраст, порода, пол, отличителни

белези;

- цел на използване;

- постоянно местообитаване;

- други, ако има такива.

Въз основа на извършената регистрация се издават:

- специален талон;

- обозначителен знак с регистрационния номер на кучето, който се монтира върху нашийника

му.

Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва ак-

туализация в регистъра в срок до 1 месец

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни

7. Такси

За извършената административна регистрация, собственикът на кучето плаща такса в раз-

мер, определен от общинския съвет, на стойност 10 лева, която включва администрирането на

услугата, стойността на регистрационния талон и обозначителния знак.

От такса се освобождават собствениците на:

- кучета на инвалиди и слепи;

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

- кучета, използвани за опитни (научноизследователски и медицински) цели;

- кучета, използвани от Българския червен кръст;

- кастрирани кучета;

- ловни кучета и кучета, които се използват за опазване на селскостопански обекти и селско-

стопански дворове;

- кучета, които се използват за опазване на стада.



ЗавЕрка на рЕГисТри За покУпка и проДаЖБа на оТпаДЪЦи
оТ чЕрни и ЦвЕТни МЕТаЛи

правно основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с от-

падъци от черни и цветни метали
Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и под-

държане чистотата на територията на община Козлодуй
Приложение № 1, раздел I "Услуги "Икономическо развитие, търговия и ту-

ризъм", т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за извършване

на заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни
метали.

Чрез заверката на посочените регистри се осъществява контрол върху
търговците, извършващи дейността, както и върху работните площадки за от-
падъци на територията на общината.

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни
свойства, се извършва от българските и чуждестранните юридически и физи-
чески лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по национал-
ното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от
него заместник-министър. Не се изисква лиценз при:

- търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, получени като
технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортиза-
ционен лом, когато купувачът е лицензиран по посочения ред;

- продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от фи-
зически лица, когато купувачът е лицензиран по посочения ред (чл. 54, ал. 1 и
2 ЗУО).

Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, впи-
сана в лиценза, регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и из-
носа на отпадъци от черни и цветни метали по образци съгласно Приложения
№ 3 и 4 към чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, както и нотариално
заверено копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в
съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства непосредствено след
извършване на сделката за получаване и/или експедиране на отпадъци от
черни и цветни метали. Регистрите се прошнуроват и подпечатват от кмета на
общината по местонахождението на площадката, който отбелязва датата на
подпечатването в нарочна книга. Регистрите се съхраняват в срок до две години
от приключването им (чл. 60, ал. 1 и 2 ЗУО, чл. 9 от Наредбата за реда за из-
вършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали).

"Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени
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от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали
и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от
производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните от-
падъци (§ 1, т. 13 ДР ЗУО).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Регистрите се заверяват от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е лицензираният търговец.
III. Необходими документи
1. заявление;
2. копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни

метали, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
3. регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа;
4. документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават в Центъра за информация и обслуж-

ване на гражданите. Регистрите следва да бъдат прономеровани и прошнуро-
вани, заверяват се от оправомощено лице и се полага печат с дата на
заверката.

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата е 1 ден.
V. Такси
За заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни

метали се заплаща такса в размер на 5 лева.

образци и формуляри
Примерно заявление за заверка на регистри за покупка и продажба на от-

падъци от черни и цветни метали
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Информация за административна услуга

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от лицензията за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадена

от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

- регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите.

Регистрите следва да бъдат прономеровани и прошнуровани, заверяват се от оправомощено

лице и се полага печат с дата на заверката.

6. Срок за предоставяне на услугата: 1 ден

7. Такси: 5 лева



ЗавЕрка на рЕГисТЪр на насТанЕниТЕ ТУрисТи и на 
рЕаЛиЗираниТЕ оТ ТЯХ ноЩУвки

правно основание
чл. 49, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за заверка на регистър

на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки.
Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да

водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки,
включително по гражданство на туриста. Лицата, извършващи хотелиерство,
са длъжни ежемесечно да подават и информация за реализираните нощувки в
съответната община.

Регистрите се заверяват ежемесечно от кмета на общината или оправомо-
щено от него длъжностно лице, като по този начин се осъществява контрол
върху лицата, извършващи хотелиерски услуги.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на общината или от оправо-

мощено от него длъжностно лице (чл. 49, ал. 2 ЗТ).
II. Заявител
Заявител е лицето, което извършва хотелиерска услуга в категоризиран ту-

ристически обект - средство за подслон или място за настаняване.
III. Необходими документи
1. регистър на настанените туристи в туристическия обект;
2. документ за внесена туристическа такса за предходния месец.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Регистърът се представя в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните и се разглежда от главен специалист "Контрол на търговски фирми и
пазари" в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономи-
ческо развитие" към дирекция "Устройство на територията, икономически дей-
ности и проекти".

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата е 3 дни.
V. Такси
1. Туристическа такса
Таксата се определя в размер на 1 лев на лице на ден (чл. 29, ал. 4 от На-

редба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй). Таксата се събира от физиче-
ските и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за
подслон и места за настаняване, едновременно със заплащане на услугата.
Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца,
следващ месеца, през който е събрана (чл. 49, ал. 4 ЗТ, чл. 29, ал. 5 от Наредба
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№ 11 на общински съвет – гр. Козлодуй).
2. Такса за заверка на хотелски регистър
Такса за заверка на хотелски регистър не се предвижда.

586



каТЕГориЗаЦиЯ на ЗавЕДЕниЯ За ХранЕнЕ и раЗвЛЕчЕниЕ

правно основание
чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)
чл. 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за

настаняване и заведенията за хранене и развлечения (Наредбата)
чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация

на заведения за хранене и развлечение.
Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от

формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите
обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;
2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, са-

мостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги;
3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове.
4. плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и

езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни ба-
сейни);

5. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бя-
гане;

6. туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове
и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите
хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със
сервитьорско обслужване.

Гореизброените туристически обекти се категоризират в категориите: "една
звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди" във възхо-
дяща градация (чл. 51, ал. 1 ЗТ, чл. 12 от Наредбата).

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата, самостоятелните заведения за хранене
и развлечения се категоризират в следните категории:

1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или
"пет звезди";

2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди"
или "четири звезди";

3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири
звезди";

4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири
звезди" или "пет звезди";

5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет
звезди".

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за под-
слон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от кате-
горията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата
между тях е не повече от "една звезда" (чл. 15, ал. 2 от Наредбата).
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Категоризирането на изброените туристическите обекти е задължително
условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство,
съгласно чл. 4 от Наредбата.

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризира-
ните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Нацио-
налния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ, чл. 24, ал. 1 от
Наредбата).

Процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по

категоризиране определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях

заведения за хранене и развлечения;
2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и приле-

жащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда",
"две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди" и
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (чл. 52, ал. 1 ЗТ, чл.
2, ал. 1 и 3, т. 1-3 от Наредбата).

II. Заявител
Заявител е всяко лице, което има право да извършва хотелиерство и ресто-

рантьорство. Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗТ и чл. 5 от Наредбата, хотелиерство и
ресторантьорство може да се извършва от лице - търговец по смисъла на
Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг
закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производ-
ство по ликвидация или несъстоятелност.

III. Необходими документи
1. Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторант-

ъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране
на туристически обект до съответния категоризиращ орган.

2. Приложения
2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на

друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Забележка: Община Козлодуй изисква и представяне на актуално удостове-
рение за вписване в търговския регистър на лицето.

2.2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация - оригинал или нотариално заверено копие;

2.3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на
персонала в обекта;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата
квалификация на управителя на туристическия обект;

2.5. формуляр за определяне на категорията по образец;
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2.6. копия от документите за собственост на обекта;
2.7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
2.8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са

налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обе-
кта;

2.9. нотариално заверено пълномощно - оригинал , когато заявлението се
подава от пълномощник;

2.10. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
2.11. уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на

общината (чл. 4 от Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за из-
вършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй);

2.12. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по
чл. 55, ал. 4 ЗТ (чл. 50, ал. 3 ЗТ, чл. 6 от Наредбата).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложенията към него се приемат от главен специалист

"КАО". При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съот-
ветната такса. Документите се разглеждат от директора на дирекция "Устрой-
ство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално
устройство, строителство, екология и икономическо развитие" и се дава резо-
люция за изпълнение от главен специалист "Контрол на търговски фирми и па-
зари".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категори-
зиране (ОЕКК) в 14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК конста-
тира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги
отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При неотстраняването им
в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината (чл. 9, ал. 1 и 10, ал.
1 от Наредбата).

След като констатира, че представените документи съответстват на изиск-
ванията, ОЕКК предлага на кмета на общината да открие процедурата по кате-
горизиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за
откритата процедура, валидно за срок 2 месеца. Временното удостоверение се
предава от главен специалист "КАО" лично или се изпраща на заявителя на ад-
реса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване
на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удо-
стоверение се поставя на видно място в туристическия обект (чл. 9, ал. 1, 3 и
4 от Наредбата).

ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-
малко трима души за проверка на място на туристическите обекти за изпълне-
ние на нормативните изисквания. За проверката, извършвана от главен
специалист "Контрол по търговски фирми и пазари", се съставя констативен
протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за опреде-
ляне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършва-
нето на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят до-
клад до ОЕКК, който съдържа предложение за определяне или за отказ за
определяне на категория на туристически обект (чл. 11, ал. 5, 9 и 14 от Наред-
бата).
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Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок
до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със за-
повед на кмета на общината (чл. 52, ал. 3, т. 1 ЗТ, чл. 16, т. 2 от Наредбата).

При несъответствие с изискванията за заявената категория на обекта се из-
готвя заповед за отказ за определяне на категория (чл. 54, ал. 1 ЗТ, чл. 21, ал.
1 от Наредбата).

В 14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически
обекти се издава категорийна символика, включваща удостоверение и табела,
които се поставят на видно място в обекта (чл. 55, ал. 1 ЗТ, чл. 18, ал. 1 и 6 от
Наредбата).

Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя срещу под-
пис.

Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.
V. Такси
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, за-

ведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове,
се събират следните такси:

- до 20 места за сядане - 110 лева;
- от 21 до 50 места за сядане - 250 лева;
- от 51 до 150 места за сядане - 500 лева;
- от 151 до 300 места за сядане - 940 лева;
- над 300 места за сядане - 1400 лева.
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответ-

ната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удосто-
верение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2 от
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризираните
туристически обекти таксата е в размер на 150 лева.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория се събира такса в
размер на 100 лева, а за изработване на нова табела от категорийната симво-
лика - 50 лева (чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за ту-
ризма).

образци и формуляри
Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в

заведение за хранене и развлечения
Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и раз-

влечения
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Информация за административна услуга

категоризация на заведения за хранене и развлечение

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да из-

вършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европей-

ския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

пространство.

Забележка: Община Козлодуй изисква и представяне на актуално удостоверение за вписване

в търговския регистър на лицето;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация -оригинал

или нотариално заверено копие;

- справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на

управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия ли-

цето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал , когато заявлението се подава от пълномощ-

ник;

- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

- уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на общината;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона

за туризма.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложенията към него се приемат от главен специалист "КАО". При подаване

на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса. Документите се разглеж-

дат от директора на дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",

отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" и се дава ре-

золюция за изпълнение от главен специалист "Контрол на търговски фирми и пазари".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) в

14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК констатира нередовности в представените

документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При не-

отстраняването им в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

След като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, ОЕКК

предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия

обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца.

Временното удостоверение се предава от главен специалист "КАО" лично или се изпраща на за-

явителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на

заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удостоверение се по-

ставя на видно място в туристическия обект.

ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-малко трима
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души за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на нормативните изисква-

ния. За проверката, извършвана от главен специалист "Контрол по търговски фирми и пазари",

се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за

определяне на вид и категория на туристическия обект. 

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката

на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕКК, който съдържа предло-

жение за определяне или за отказ за определяне на категория на туристически обект.

Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок до два месеца от

датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината. При не-

съответствие с изискванията за заявената категория на обекта се изготвя заповед за отказ за

определяне на категория.

В 14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически обекти се издава

категорийна символика, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в

обекта.

Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя срещу подпис.

6. Срок за предоставяне на услугата: 60 работни дни

7. Такси

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, се събират следните

такси:

- до 20 места за сядане - 110 лева;

- от 21 до 50 места за сядане - 250 лева;

- от 51 до 150 места за сядане - 500 лева;

- от 151 до 300 места за сядане - 940 лева;

- над 300 места за сядане - 1400 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при

получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина

от таксата.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризираните туристически обе-

кти таксата е в размер на 150 лева.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория се събира такса в размер на 100

лева, а за изработване на нова табела от категорийната символика - 100 лева.
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каТЕГориЗаЦиЯ на срЕДсТва За поДсЛон и МЕсТа 
За насТанЯванЕ

правно основание
чл. 10, ал. 3, т. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1, чл. 50 от Закона за туризма (ЗТ)
чл. 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за

настаняване и заведенията за хранене и развлечения (Наредбата)
чл. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за категоризация

на средствата за подслон и места за настаняване.
Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от

формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите
обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;
2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, са-

мостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги;
3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
4. плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и

езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни ба-
сейни);

5. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бя-
гане;

6. туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове
и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите
хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със
сервитьорско обслужване.

Гореизброените туристически обекти се категоризират в категориите: "една
звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди" във възхо-
дяща градация (чл. 51, ал. 1 ЗТ, чл. 12 от Наредбата).

Съгласно чл. 13 от Наредбата, средствата за подслон се категоризират в
следните категории:

1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет
звезди";

2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".
Съгласно чл. 14 от Наредбата, местата за настаняване се категоризират в

следните категории:
1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
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7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";
8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".
Категоризирането на изброените туристическите обекти е задължително

условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство,
съгласно чл. 4 от Наредбата.

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризира-
ните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Нацио-
налния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ, чл. 24, ал. 1 от
Наредбата).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по

категоризиране определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях

заведения за хранене и развлечения;
2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и приле-

жащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда",
"две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди" и
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (чл. 52, ал. 1 ЗТ, чл.
2, ал. 1 и 3, т. 1-3 от Наредбата).

II. Заявител
Заявител е всяко лице, което има право да извършва хотелиерство и ресто-

рантьорство. Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗТ и чл. 5 от Наредбата, хотелиерство и
ресторантьорство може да се извършва от лице - търговец по смисъла на
Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг
закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производ-
ство по ликвидация или несъстоятелност.

III. Необходими документи
1. Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторант-

ъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране
на туристически обект до съответния категоризиращ орган.

2. Приложения
2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на

друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Забележка: Община Козлодуй изисква и представяне на актуално удостове-
рение за вписване в търговския регистър на лицето.

2.2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в
ликвидация - оригинал или нотариално заверено копие;

2.3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на
персонала в обекта;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата
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квалификация на управителя на туристическия обект;
2.5. формуляр за определяне на категорията по образец;
2.6. копия от документите за собственост на обекта;
2.7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
2.8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са

налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обе-
кта;

2.9. нотариално заверено пълномощно - оригинал , когато заявлението се
подава от пълномощник;

2.10. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
2.11. уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на

общината (чл. 4 от Наредба № 3 на общински съвет за реда и условията за из-
вършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй);

2.12. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по
чл. 55, ал. 4 ЗТ (чл. 50, ал. 3 ЗТ, чл. 6 от Наредбата).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложенията към него се приемат от главен специалист

"КАО". При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съот-
ветната такса. Документите се разглеждат от директора на дирекция "Устрой-
ство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално
устройство, строителство, екология и икономическо развитие" и се дава резо-
люция за изпълнение от главен специалист "Контрол на търговски фирми и па-
зари".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категори-
зиране (ОЕКК) в 14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК конста-
тира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги
отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При неотстраняването им
в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината (чл. 9, ал. 1 и 10, ал.
1 от Наредбата).

След като констатира, че представените документи съответстват на изиск-
ванията, ОЕКК предлага на кмета на общината да открие процедурата по кате-
горизиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за
откритата процедура, валидно за срок 2 месеца. Временното удостоверение се
предава от главен специалист "КАО" лично или се изпраща на заявителя на ад-
реса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване
на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удо-
стоверение се поставя на видно място в туристическия обект (чл. 9, ал. 1, 3 и
4 от Наредбата).

ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-
малко трима души за проверка на място на туристическите обекти за изпълне-
ние на нормативните изисквания. За проверката, извършвана от главен
специалист "Контрол по търговски фирми и пазари", се съставя констативен
протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за опреде-
ляне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършва-
нето на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят до-
клад до ОЕКК, който съдържа предложение за определяне или за отказ за
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определяне на категория на туристически обект (чл. 11, ал. 5, 9 и 14 от Наред-
бата).

Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок
до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със за-
повед на кмета на общината (чл. 52, ал. 3, т. 1 ЗТ, чл. 16, т. 2 от Наредбата).

При несъответствие с изискванията за заявената категория на обекта се из-
готвя заповед за отказ за определяне на категория (чл. 54, ал. 1 ЗТ, чл. 21, ал.
1 от Наредбата).

В 14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически
обекти се издава категорийна символика, включваща удостоверение и табела,
които се поставят на видно място в обекта (чл. 55, ал. 1 ЗТ, чл. 18, ал. 1 и 6 от
Наредбата).

Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя срещу под-
пис.

Срокът за изпълнение на услугата е 60 дни.
V. Такси
За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и тури-

стически селища, се събират следните такси:
- до 30 стаи - 500 лева;
- от 31 до 150 стаи - 1000 лева;
- от 151 до 300 стаи - 1870 лева;
- от 301 до 500 стаи - 2750 лева;
- над 500 стаи - 5000 лева;
2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции,

семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристи-
чески хижи:

- до 20 стаи - 250 лева;
- от 21 до 40 стаи - 500 лева;
- от 40 до 60 стаи - 940 лева;
- от 61 до 100 стаи - 2500 лева;
- над 100 стаи - 5000 лева;
- за едно легло в самостоятелна стая - 10 лева;
- за едно легло в туристическа хижа - 10 лева.
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответ-

ната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удосто-
верение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 от
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризираните
туристически обекти таксата е в размер на 150 лева.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория се събира такса в
размер на 100 лева, а за изработване на нова табела от категорийната симво-
лика - 50 лева (чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за ту-
ризма).

образци и формуляри
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за наста-

няване
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Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в
средство за подслон или в място за настаняване

Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за
настаняване
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Информация за административна услуга

категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да из-

вършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското ико-

номическо пространство.

Забележка: Община Козлодуй изисква и представяне на актуално удостоверение за вписване

в търговския регистър на лицето;

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация -оригинал

или нотариално заверено копие;

- справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на

управителя на туристическия обект;

- формуляр за определяне на категорията по образец;

- копия от документите за собственост на обекта;

- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

- копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия ли-

цето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- нотариално заверено пълномощно - оригинал , когато заявлението се подава от пълномощ-

ник;

- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

- уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на общината;

- документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона

за туризма.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложенията към него се приемат от главен специалист "КАО". При подаване

на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса. Документите се разглеж-

дат от директора на дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",

отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" и се дава ре-

золюция за изпълнение от главен специалист "Контрол на търговски фирми и пазари".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) в

14-дневен срок от постъпването им. В случай че ОЕКК констатира нередовности в представените

документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При не-

отстраняването им в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

След като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, ОЕКК

предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия

обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца.

Временното удостоверение се предава от главен специалист "КАО" лично или се изпраща на

заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от изда-

ване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Временното удостоверение

се поставя на видно място в туристическия обект.

ОЕКК взема решение за създаване на експертни работни групи в състав най-малко трима



души за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на нормативните изисква-

ния. За проверката, извършвана от главен специалист "Контрол по търговски фирми и пазари",

се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за

определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертни работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката

на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕКК, който съдържа предло-

жение за определяне или за отказ за определяне на категория на туристически обект.

Определянето на категория на туристическите обекти се извършва в срок до два месеца от

датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината. При не-

съответствие с изискванията за заявената категория на обекта се изготвя заповед за отказ за

определяне на категория.

В 14-дневен срок от датата на заповедта на категоризираните туристически обекти се издава

категорийна символика, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в

обекта.

Заповедта и категорийната символика се връчват на заявителя срещу подпис.

6. Срок за предоставяне на услугата: 60 работни дни

7. Такси

За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, се

събират следните такси:

- до 30 стаи - 500 лева;

- от 31 до 150 стаи - 1000 лева;

- от 151 до 300 стаи - 1870 лева;

- от 301 до 500 стаи - 2750 лева;

- над 500 стаи - 5000 лева;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели,

самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

- до 20 стаи - 250 лева;

- от 21 до 40 стаи - 500 лева;

- от 40 до 60 стаи - 940 лева;

- от 61 до 100 стаи - 2500 лева;

- над 100 стаи - 5000 лева;

- за едно легло в самостоятелна стая - 10 лева;

- за едно легло в туристическа хижа - 10 лева.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при

получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина

от таксата.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата за категоризираните туристически обе-

кти таксата е в размер на 150 лева.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория се събира такса в размер на 100

лева, а за изработване на нова табела от категорийната символика - 100 лева.
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ЗаМЯна на ЗЕМЕДЕЛски ЗЕМи оТ оБЩинскиЯ поЗЕМЛЕн ФонД
сЪс ЗЕМЕДЕЛски ЗЕМи на ГраЖДани, ЮриДичЕски ЛиЦа

правно основание
чл. 24г, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(ЗСПЗЗ)
чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
чл. 36, ал. 1, 2 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността

и ползването на земеделските земи
Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи
чл. 43 от Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управ-

ление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй
Приложение № 1, раздел I "Услуги "Икономическо развитие, търговия и ту-

ризъм", т. 7 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се из-

вършва замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земе-
делски земи на граждани или юридически лица.

Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски
земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на
общинския съвет след представяне на мотивирано становище на общинската
служба по земеделие.

Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица
или държавата, е общинска собственост (чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ). Имотите и ве-
щите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане.
За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността. Частна общинска
собственост са всички общински имоти и вещи, които не са публична собстве-
ност. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собст-
веност, са частна собственост на общината. Публична общинска собственост
са: имотите и вещите, определени със закон; имотите, предназначени за из-
пълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната
администрация; други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обще-
ствени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Замяна може да се извърши при парична равностойност, определена по на-
редбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ (това е Наредба за реда за определяне на цени
на земеделските земи) в следните случаи:

1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети
лица;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуж-
даване на имоти за нуждите на общината;

3. между общината и друга община или между общината и държавата;
4. в други случаи, определени със закон.
Оценките на имотите - предмет на замяна, се извършват по пазарни цени

от оценител на имоти, но не по-ниски от данъчните. Те се одобряват от общин-
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ския съвет и се заплащат от заинтересованото лице.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Договорите за разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се

сключват от кмета на общината.
II. Заявител
Заявител е лице, желаещо да придобие собственост върху общински  или

земеделски имот чрез замяна срещу собствен имот.
III. Необходими документи
1. заявление;
2. други документи, определени от кмета на общината.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и необходимите документи, определени от кмета на общината,

се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите. Преписката
се разглежда в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и ико-
номическо развитие" към дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти".

Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение за допус-
кане или отказ на замяната с мотиви , в съответствие със Закона за общинската
собственост.

Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава
заповед. В 3-дневен корс след получаване на решението на общинския съвет
се изготвя договор договор за замяна в писмена форма, който се сключва от
кмета на общината. Договорът се вписва от съдията по вписванията по место-
нахождението на общинския имот. В договора се определят: заменителят; обе-
ктите на замяна и техните цени; начинът на разплащане между страните; други
условия договорени от страните.

Договорът се вписва в регистъра на договори за замяна на земеделска земя,
частна собственост, със земя от общинския поземлен фонд. За вписването са
необходими решението на общинския съвет и преписката за разрешаването на
замяната. Срокът за вписване е 3 дни от постъпване на документите в общин-
ска администрация.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 дни.
V. Такси
За вписване в регистъра на договори за замяна на земеделска земя, частна

собственост, със земя от общински поземлен фонд се заплаща такса в размер
на 5 лева.

При извършване на разпореждане с имот - частна общинска собственост,
приобретателите заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %,
изчислени върху стойността на по-скъпия имот при замяна.

образци и формуляри
Примерно заявление за замяна на земеделска земя от общинския поземлен

фонд със земеделска земя на граждани, юридически лица или еднолични
търговци
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Информация за административна услуга

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на

граждани, юридически лица

1. Орган, пред който се подават документите

Договорите за разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се сключват от кмета на

общината.

2. Документи, които се прилагат към заявлението: определят се от кмета на общината

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и необходимите документи, определени от кмета на общината, се подават в

Центъра за информация и обслужване на гражданите. Преписката се разглежда в отдел "Терито-

риално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" към дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти".

Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение за допускане или отказ на

замяната с мотиви , в съответствие със Закона за общинската собственост.

Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед. В 3-дне-

вен срок след получаване на решението на общинския съвет се изготвя договор договор за за-

мяна в писмена форма, който се сключва от кмета на общината. Договорът се вписва от съдията

по вписванията по местонахождението на общинския имот. В договора се определят: замените-

лят; обектите на замяна и техните цени; начинът на разплащане между страните; други условия

договорени от страните.

Договорът се вписва в регистъра на договори за замяна на земеделска земя, частна собстве-

ност, със земя от общинския поземлен фонд. За вписването са необходими решението на общин-

ския съвет и преписката за разрешаването на замяната. Срокът за вписване е 3 дни от

постъпване на документите в общинска администрация.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни

7. Такси

За вписване в регистъра на договори за замяна на земеделска земя, частна собственост, със

земя от общински поземлен фонд се заплаща такса в размер на 5 лева.

При извършване на разпореждане с имот - частна общинска собственост, приобретателите

заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху стойността на по-

скъпия имот при замяна.



прЕДосТавЯнЕ на инФорМаЦиЯ и справки по ЗаЯвки на 
прЕДприЯТиЯ

правно основание
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Споразумение за сътрудничество за създаване на Информационно гише за
предприемача между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и сред-
ните  предприятия към министъра на икономиката и енергетиката и община
Козлодуй

Характеристика
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за предоставяне на ин-

формация и справки при запитвания от предприятия.
Горепосочената информация се предоставя благодарение на проекта "Ин-

формационно гише на предприемача", който е на Британския Know How Фонд,
финансиран от Британското министерство за международно развитие. Осъще-
ствява се чрез Изпълнителна агенцията за насърчаване на малките и средните
предприятия , с подкрепата на НСОРБ и Клуб "Икономика 2000". Настоящата
услуга е информационна услуга, която се извършва от общината с идеята за
подобряване на услугите за бизнеса. За целта е изготвена информационна си-
стема, в която са включени процедури, извършвани на местно ниво, касаещи 

Продуктът има за цел да облекчи бизнеса, във връзка с административното
регулиране и взаимодействието му с институциите на местно ниво. Той пред-
лага инструкции, формуляри, образци на документи и актуална информация
за стопанските субекти и регулирането на стопанската дейност на местно ниво. 

Включва информация относно регистрацията и управлението на стопански
субекти, възможностите за финансиране на субектите чрез европейските фон-
дове, процедури, регулиращи стопанска дейност в област земеделие, производ-
ство и търговия, транспорт, околна среда, обществено здраве, туризъм,
стандартизация, метрология и системи за управление.

Определение на понятието "предприятие" се дава в чл. 1, ал. 2 от Закона за
счетоводството.

Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите
лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните
дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществя-
ващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска
дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява
от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо простран-
ство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентността по разглежданата услуга е предоставена на кмета на об-
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щина Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице.
II. Заявител
Заявители по разглежданата услуга 
III. Необходими документи
За да бъде извършена разглежданата услуга заявителят следва да подаде

заявление в свободен текст, в което следва да опише ясно каква информация
желае да получи.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявителят подава заявлението или отправя устно запитване до обособе-

ното за целта работно място в Центъра за информация и обслужване на граж-
даните (ЦИОГ) в община Козлодуй. Служителят проверява искането, след което
насочва преписката към компетентния служител. Исканата информация или
справка се издава в срок от 1 ден.

V. Такси
За предоставянето на информация такса не се дължи, но разпечатката на

информация за предприемаческа дейност се таксува по 0,20 лева на страница.
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иЗДаванЕ на скиЦа За нЕДвиЖиМ иМоТ

правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Закона за администрацията (ЗА)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика

Предмет на настоящата услуга са редът и условията за предоставяне акту-
ални изходни данни за състоянието на поземления имот и неговите устрой-
ствени показатели, на собствениците на недвижими имоти. Издадената скица
може да послужи за започване производство по изработване на подробен
устройствен план, за започване изработването на инвестиционни проекти, в
случаите когато не е необходимо издаването на виза, за получаване на инфор-
мация за устройствените предвиждания на определен недвижим имот, за уч-
редяване право на строеж върху определен недвижим имот и други.
Снабдяването със скица е свързано с издаване на удостоверителен админи-
стративен акт, с който се установява съществуването на определени права. В
зависимост от нейното предназначение скицата може да представлява извадка
от кадастрален план, подробен устройствен план, кадастрална карта и други и
съдържа информация относно:

- кадастралните характеристики на поземления имот (граници, площ, трайно
предназначение, начин на трайно ползване, адрес);

- кадастралните характеристики на построените в имота сгради/очертания,
застроена площ, етажност и предназначение;

- устройствените характеристики на поземления имот (неурегулиран или
урегулиран поземлен имот, регулационни линии, номер на урегулирания позем-
лен имот, номер на квартала, местност);

- вещно-правни характеристики на поземления имот (документ за собстве-
ност, право на строеж, пристрояване или надстрояване; право на ползване;
право на преминаване и други).

Издаването на скица за недвижим имот, представлява административна
услуга по смисъла на § 1, т. 2, б. "б" ДР ЗА. Съгласно разпоредбата на § 8 ПЗР
АПК при извършването, както и при оспорване на отказа за извършване на ад-
министративните услуги, се прилагат производствата за издаване на индиви-
дуални административни актове и тяхното обжалване, уредени в АПК.
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процедура по извършване на административната услуга
I. Условия и предпоставки
Заявленията за информация, съдържаща се в кадастралните планове или

кадастралните карти, се подават до териториалните служби на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, когато недвижимият имот попада в терито-
рия, за която има одобрена кадастрална карта (чл. 49б ЗКИР). Когато недви-
жимият имот попада в територия, за която няма одобрена кадастрална карта и
действащите кадастрални планове все още не са предадени на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (§ 4, ал. 1 ПЗР ЗКИР), заявлението за изда-
ване на скица се подава до кмета на общината по местонахождението на имота.

ІІ. Компетентен орган
Когато се цели издаване на скица за недвижим имот на територията на об-

щина Козлодуй компетентен да уважи или не заявлението за издаване на скица
е кметът на общината (§ 4, ал. 1 ПЗР ЗКИР). Той е предоставил осъществява-
нето на тази функция на длъжностните лица от специализираната общинска
администрация - дирекция "Устройство на територията, икономически дейности
и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство, строителство, екология
и икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР).

IIІ. Заявител
Заявление за издаване на скица могат да подават лицата, които разполагат

с документ, доказващ качеството на заинтересовано лице. В кръга на заинте-
ресованите лица, които могат да искат издаване на скици са собственика на
недвижимия имот, носителите на ограничени вещни права върху имота (право
на строеж, пристрояване или надстрояване, право на ползване, право на пре-
минаване), както и пълномощниците на посочените лица (проектанти, консул-
танти, строители, адвокати и други).

ІV. Необходими документи
За да започне изпълнението на настоящата услуга е необходимо заинтере-

сованото лице да подаде Заявление за издаване на скица по образец, към
което следва да се приложат следните документи:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;
- удостоверение за наследници (при наследствен имот);
- пълномощно (при подаване от пълномощник)
- документ за платена такса.
III. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към дирекция
УТИДП, отдел ТУСЕ и ИР, където се разглеждат и проверяват. След постъпва-
нето на преписката главен специалист от отдела изготвя и заверява скица,
която се предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.

V. Срокове за извършване на административната услуга
Срокът за извършване на услугата е диференциран в зависимост от това

какъв е видът й:
- обикновена услуга - до 14 дни;
- бърза услуга - до 5 дни;
- експресна услуга - до 24 часа.
V. Такси
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Таксата за предоставяне на административната услуга е:
- обикновена услуга - 12 лева;
- бърза услуга - 18 лева;
- експресна услуга - 24 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на скица

620



621



622



623

Информация за административна услуга:

издаване на скица за недвижим имот

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;

- удостоверение за наследници (при наследствен имот)

- пълномощно (при подаване от пълномощник)

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата:

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй, от където се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономи-

чески дейности и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство, строителство, екология и

икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР), където се разглеждат и проверяват от началника на от-

дела. Ако искането е основателно главен специалист от отдела изготвя и заверява скица, която

се предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - до 14 дни;

- бърза услуга - до 5 дни;

- експресна услуга - до 24 часа.

7. Такси:

- обикновена услуга - 12 лева;

- бърза услуга - 18 лева;

- експресна услуга - 24 лева.



иЗДаванЕ на виЗа За проЕкТиранЕ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 9 и чл. 107, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 5 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инве-

стиционните проекти (Наредба № 4 от 21 май 2001 г.)
чл. 38, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и админи-

стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Коз-
лодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Визата за проектиране представлява извадка – копие от действащ подробен

устройствен план, обхващащ поземления имот, за който се изисква, и съсед-
ните му поземлени имоти. Във визата се отбелязват наличните сгради и по-
стройки в поземления имот и се нанасят линиите на застрояване. Виза за
проектиране се издава при започване на ново строителство или при преустрой-
ство на съществуващи сгради. В съответствие с визата за проектиране се из-
вършва инвестиционното проектиране, изработват се идейният, техническият
и работният проект. В съответствие с виза за проектиране или влязъл в сила
подробен устройствен план се учредява и правото на строеж в поземлен имот.

Издаването на виза за проектиране по принцип е възможност за правоима-
щите лица, но в определени случаи е задължително:

- при застрояване без промяна на предназначението в поземлените имоти
– земеделски територии и необработваеми земи, в горски територии (гори и
горски земи), защитени територии (за природозащита и за опазване на обектите
на културно-историческото наследство); при тези застроявания на обекти тех-
ните функции трябва да са съвместими с предназначението на имотите (чл. 12,
ал. 3 ЗУТ);

- при допълващо застрояване, което не е предвидено с действащия подро-
бен устройствен план, при условие, че постройките се застрояват свободно или
допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот
или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два урегу-
лирани поземлени имота (чл. 41, ал. 2 ЗУТ);

- при временни строежи, които се разрешават еднократно в един поземлен
имот въз основа на виза за проектиране (чл. 49-51 ЗУТ);

- в случаите на застрояване в неурегулирани малки населени места и в
части от тях (чл. 58 ЗУТ);

- при застрояване извън границите на урбанизираните територии, в случай
че функциите на постройките не са съвместими с предназначението на имо-
тите; след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон (чл. 59 ЗУТ);

- в случаите, когато в процеса на изработване на подробни устройствени
планове се предвижда застрояване – в тези случаи новите строежи се разре-
шават въз основа на извадка от проекта, но при условие, че изработваният про-
ект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ
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подробен устройствен план, задължително се издава виза за проектиране (чл.
133, ал. 6 ЗУТ);

- когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се
променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в
т. ч. при пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, без да се про-
менят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за
съответната устройствена зона, не е необходимо да се изменят тези планове
(чл. 134, ал. 6 ЗУТ);

- за обекти – недвижими културни ценности (чл. 140, ал. 3 ЗУТ).
Особеност е, че за обекти на техническата инфраструктура не се издава

виза за проектиране (чл. 140, ал. 6 ЗУТ).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, компетентен да издаде визата за проектиране е главният архитект

на общината.
За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, ви-

зата за проектиране се издава от министъра на отбраната, от министъра на
вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция "Национална
сигурност".

II. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да бъде възложителят (собственикът

на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето,
което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон) или упъ-
лномощено от него лице.

III. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга са:
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или право на строеж;
3. Документ за съгласие при съсобственост (при необходимост) – по чл. 183,

ал. 1 ЗУТ – при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен уре-
гулиран поземлен имот – договор в нотариална форма с останалите собстве-
ници;

4. Документ за съгласие на собствениците в съседните имоти:
4.1. по чл. 38, ал. 3 и 4 ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна

сграда с режим на етажна собственост:
- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непо-

средствени съседи на обектите – при обект на първия или на полуподземния
етаж;

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на
всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта – при обект
по чл. 38, ал. 3 ЗУТ на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на
предназначението на жилище при условията на чл. 38, ал. 4 ЗУТ;

4.2. по чл. 39, ал. 2 ЗУТ – при промяна на предназначението на част или на
цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп
на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване – освен
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съгласията по чл. 38 ЗУТ, е необходимо и нотариално заверено съгласие от
всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни позем-
лени имоти;

4.3. по чл. 183, ал. 2 ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда –
етажна собственост, е необходимо представянето на договор за учредяване на
право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания по-
землен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка
на подписите от всички собственици в етажната собственост;

5. Удостоверение за наследници – при наследствен имот;
6. Скица от действащия кадастрален план.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Подадените от заявителя документи се преглеждат и се приемат от специа-

лист "Център за информация и обслужване на гражданите" (ЦИОГ) към дирек-
ция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти".
Директорът на дирекция "Устройство на територията, икономически дейности
и проекти" преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за
изпълнение.

Главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, еко-
логия и икономическо развитие" изготвя скица в срок от 4 дни и я предоставя
на главния архитект на общината, който в 7-дневен срок от получаване на пре-
писката издава виза за проектиране.

Заявителят получава готовата виза от специалист ЦИОГ към дирекция
"Устройство на територията, икономически дейности и проекти" в срок от 14
дни от подаване на заявлението.

V. Такси
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза

за проектиране), съгласно чл. 38, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет – гр.
Козлодуй, се заплащат следните такси:

- за един имот и съседните му имоти – 15 лева;
- за един квартал – 45 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на скица (виза) за проучване и проектиране в урегу-

лиран поземлен имот
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Информация за административна услуга

издаване на виза за проектиране

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй. За спе-

циални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, визата за проектиране се из-

дава от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на

Държавна агенция "Национална сигурност".

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документ за собственост или право на строеж;

2.2. документ за съгласие при съсобственост (при необходимост) - по чл. 183, ал. 1 ЗУТ;

2.3. при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот

- договор в нотариална форма с останалите собственици;

2.4. документ за съгласие на собствениците в съседните имоти:

2.4.1. по чл. 38, ал. 3 и 4 ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на

етажна собственост:

2.4.1.1. нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени

съседи на обектите - при обект на първия или на полуподземния етаж;

2.4.1.2. решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собст-

веници на жилища - непосредствени съседи на обекта - при обект по чл. 38, ал. 3 ЗУТ на друг

надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията

на чл. 38, ал. 4 ЗУТ;

2.4.2. по чл. 39, ал. 2 ЗУТ - при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в

жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено

за зоната шумово и друго замърсяване - освен съгласията по чл. 38 ЗУТ, е необходимо и нотари-

ално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни

поземлени имоти;

2.4.3. по чл. 183, ал. 2 ЗУТ - при надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собстве-

ност, е необходимо представянето на договор за учредяване на право на надстрояване или при-

строяване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и

декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички

собственици в етажната собственост;

2.5. удостоверение за наследници - при наследствен имот;

2.6. скица от действащия кадастрален план.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Подадените от заявителя документи се преглеждат и се приемат от специалист "Център за

информация и обслужване на гражданите" (ЦИОГ) към дирекция "Устройство на територията,

икономически дейности и проекти". Директорът на дирекция "Устройство на територията, иконо-

мически дейности и проекти" преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за

изпълнение.

Главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономиче-

ско развитие" изготвя скица в срок от 4 дни и я предоставя на главния архитект на общината,

който в 7-дневен срок от получаване на преписката издава виза за проектиране. Заявителят по-

лучава готовата виза от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията, икономиче-

ски дейности и проекти".



6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни от подаване на заявлението

7. Такси

За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:

- за един имот и съседните му имоти - 15 лева;

- за един квартал - 45 лева.
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проиЗнасЯнЕ по ДопУсканЕ, проУчванЕ и проЕкТиранЕ 
на иЗМЕнЕниЕ на поДроБЕн УсТроЙсТвЕн пЛан

правно основание
чл. 134-136 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство

на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените

схеми и планове
Наредба за административното обслужване (НАО)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Влезлите в сила подробни устройствени планове (ПУП) могат да се изменят

на основанията за изменение на влезлите в сила общи устройствени планове,
в случаите когато:

- настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устрой-
ствените условия, при които е бил съставен планът;

- възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на
държавата, на общините или на експлоатационните дружества;

- възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със сред-
ства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и
от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвести-
циите;

- отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за
специални нужди на отбраната и сигурността на страната;

- се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижда-
нията на плана.

Освен на тези основания, влезлите в сила подробни устройствени планове
могат да се изменят и когато:

- в съответния срок по чл. 208 ЗУТ не е започнала процедурата за отчужда-
ване;

- кадастралният план или кадастралната карта съдържа съществени не-
пълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устрой-
ствен план; в този случай изменение на подробния устройствен план се
допуска, след като се допълни, съответно поправи, кадастралният план със за-
повед на кмета на общината или се допълни, съответно поправи, кадастрал-
ната карта по реда на ЗКИР;

- планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по дей-
стващите устройствени правила и нормативи вследствие на установени гео-
ложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически,
исторически и културни ценности;

- планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите
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предвиждания;
- планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание

не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд
или когато планът е приложен;

- има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици;
- има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени

имоти (чл. 134, ал. 1 и 2 ЗУТ).
Влезли в сила ПУП не могат да се изменят с цел:
- узаконяване на незаконно изградени строежи;
- промяна на предназначението на терени, определени с ПУП за озеленени

площи, освен в случаите, когато не е започнала процедурата за отчуждаване и
в случаите по чл. 62а, ал. 2-5 ЗУТ (територии, предвидени за озеленени площи).

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за издаване на за-
повед за допускане изработването на проект за изменение на подробни устрой-
ствени планове.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава заповед (предписание) за допускане изра-

ботването на проект за изменение на ПУП е кметът на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Изменението на подробни устройствени планове може да се възлага от

собствениците на имоти в обхвата на плана (чл. 135, ал. 1 ЗУТ).
Съгласно чл. 131 ЗУТ заинтересувани лица при съгласуването и одобрява-

нето на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците
и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър,
чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план.

Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен
план недвижими имоти са:

- имотите – предмет на самия план;
- съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
- съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат на-

малени разстояния;
- съседните имоти, когато се променя предназначението на имота – предмет

на плана;
- имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-за-

щитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.
ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление за произнасяне по допускане,

проучване и проектиране на ПУП-ТУ-003, придружено от:
1. документ за собственост или право на строеж;
2. допълнителни документи за планове за застрояване на техническа ин-

фраструктура:
2.1. предварително съгласие за подвързване към мрежи на техническа ин-

фраструктура;
2.2. разрешение/лиценз за изграждане на обекти на техническа инфраструк-
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тура;
2.3. строителни книжа/разрешение за ползване на сградите и съоръженията

в имота;
3. предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя);
4. удостоверение за наследници - при наследствен имот;
5. скица от действащия кадастрален план.
IV. Вътрешен ход на услугата
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй.
Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:30 до 17:30 часа

без прекъсване. На основание чл. 10, ал. 4 НАО когато има потребители на ад-
министративни услуги в края на обявеното работно време, работата про-
дължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два
астрономически часа след обявеното работно време.

След получаването им документите се насочват от служител на ЦИОГ към
дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти"
(УТИДП), където преписката се разглежда от главния архитект. Той изготвя мо-
тивираното становище на кмета на общината за допускане на проект за изме-
нение. При положително решение кметът подписва заповед  за изработването
на проект за изменение на ПУП и я предава в ЦИОГ за връчване на заявителя.

Общият срок за извършване на услугата е 30-дневен.
V. Такси
Съгласно Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, дължимата такса

за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП
е 15 лева.

образци и формуляри
Заявление за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП

634



635



636



637

Информация за административна услуга

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на подробен

устройствен план

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документ за собственост или право на строеж;

2.2. допълнителни документи за планове за застрояване на техническа инфраструктура:

2.2.1. предварително съгласие за подвързване към мрежи на техническа инфраструктура;

2.2.2. разрешение/лиценз за изграждане на обекти на техническа инфраструктура;

2.2.3. строителни книжа/разрешение за ползване на сградите и съоръженията в имота;

2.3. предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя);

2.4. удостоверение за наследници - при наследствен имот;

2.5. скица от действащия кадастрален план.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в

сградата на община Козлодуй. Преписката се разглежда от главния архитект. Той изготвя мотиви-

раното становище на кмета на общината за допускане на проект за изменение. При положително

решение, кметът подписва заповед за изработването на проект за изменение на ПУП и я пре-

дава в ЦИОГ за връчване на заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси: 15 лева



раЗГЛЕЖДанЕ и оДоБрЯванЕ на  ТЕХничЕски и раБоТни
инвЕсТиЦионни проЕкТи За иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ 

За сТроЕЖ с ДокЛаД За оЦЕнка За сЪоТвЕТсТвиЕ, 
иЛи чрЕЗ оБЩински ЕкспЕрТЕн сЪвЕТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 142, ал. 6, т1 и т.2- от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестицион-

ните проекти (Наредба № 4 от 21 май 2001 г.)
Приложение № 1, раздел ІІ, т. 2 и 3 от Наредба № 11 на Общински съвет за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
(Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са реда и предпоставките за съгласуване и

одобряване на технически (работни) инвестиционни проекти от компетентните
органи в община Козлодуй.

Целта на услугата по съгласуване и одобряване на  инвестиционен проект
е да се даде възможност на възложителя да определи параметрите на застроя-
ване, в съответствие с инвестиционните си намерения, изискванията на нор-
мативната уредба и предвижданията на подробния устройствен план, както и
да получи одобрението на компетентния орган.

Съгласуването и одобряването на   инвестиционни проекти се състои в про-
верка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план
и правилата и нормите за застрояване и винаги е основание за издаване на
разрешение за строеж. 

Инвестиционните проекти са проекти, предназначени за строителство на
обекти (§ 3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г.).

Инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази: идеен
проект, технически проект и работен проект (чл.139, ал. 1 от ЗУТ).

В зависимост от инвестиционното намерение на възложителя, вида на обе-
кта и неговата сложност във функционално, технологично и/или инсталационно
отношение, инвестиционното проектиране може да бъде трифазно, двуфазно
(идеен и технически проект, идеен и работен проект, или технически и работен
проект), или еднофазно (технически или работен проект).

Съгласно чл. 147 ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти
за издаване на разрешение за строеж, освен за недвижими културни ценности
и за обекти в техните граници и охранителни зони, за следните обекти:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите
от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 ЗУТ, освен ако с реше-
ние на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръже-
нията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
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3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата

им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежа-

щия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 квад-

ратни метра;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата,

които не са от световно или национално значение;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към

първостепенната улична мрежа;
За строежите по т. 1, 3, 5, 7 и 12 се представя становище на инженер-кон-

структор с указания за изпълнението им.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Техническите или работните инвестиционни проекти, с изключение на про-

ектите за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече
от една община или област, за обекти с национално значение и за специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се съгласуват и одоб-
ряват от главния архитект на общината (чл. 145, ал. 1 и 2 от ЗУТ).

II. Заявител
Право да искат съгласуване и одобряване на технически или работен инве-

стиционен проект имат само лицата, които притежават качеството "възложител"
или изрично упълномощени от възложителя лица.

По смисъла на чл. 161 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето,
на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право
да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упъ-
лномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строи-
телството.

III. Необходими документи
За да започне производството по настоящата услуга в община Козлодуй се

подават следните документи (чл. 144, ал. 1 от ЗУТ):
1. заявление;
2. документи за собственост или ограничени вещни права върху имота, а за

сгради с режим на етажна собственост и влязло в сила решение на общото
събрание за приемане на проекта;

3. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51,
58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;

4. три екземпляра от инвестиционния проект в обхват и съдържание, опре-
делени с Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;

5. административните актове, които в зависимост от вида и големината на
строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона

639



за опазване на околната среда или специален закон;
6. оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите,

изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
7. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни

води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване
на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за во-
дите;

8. документ за платена такса;
9. пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

одобряване на технически или работен инвестиционен проект, по който се из-
дава разрешение за строеж, до главния архитект на община Козлодуй. Заявле-
нието и приложените към него документи се подават в Центъра за информация
и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от спе-
циалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията, икономически дей-
ности и проекти" (УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП преглежда
документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение.

При подадено заявление за одобрение на проект без приложена оценка за
съответствие – комплексен доклад (чл. 144, ал. 3, т. 2 ЗУТ във връзка с чл. 142,
ал. 6, т. 1 ЗУТ) преписката се подготвя за разглеждане и одобрение от общин-
ския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който взима ре-
шение в 27-дневен срок. В зависимост от взетото решение на ОЕСУТ се
подготвя протокол за одобрение на проекта и се подпечатват всички части на
инвестиционния проект. При отказ следва подписване от главния архитект и из-
пращане или връчване на отказа на заявителя. При одобряване на проекта
един екземпляр от инвестиционните проекти се предоставя на технически
архив за съхранение, а другите два екземпляра от всички части на проекта се
предоставят в ЦИОГ към дирекция УТИДП за предоставяне на заявителя.

При изпълнени законови изисквания при внесен проект с оценка за съответ-
ствие, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ ин-
вестиционният проект се представя на главния архитект, който го одобрява в
4-дневен срок. Следва издаване на разрешение за строеж. След като одобре-
ния инвестиционен проект бъде предоставен на клиента срещу подпис, пре-
писката се архивира.

Съгласуването и одобряването се извършват, като всички части на проекта
се подпечатват с печата на общинската администрация, органът отбелязва
името и длъжността си и полага подпис. Одобрените проекти, като неразделна
част от издадените въз основа на тях разрешения за строеж, се съхраняват
безсрочно, в техническия архив на общината (чл. 5, ал. 5 от ЗУТ).

Предвидените срокове за изпълнение на настоящата услуга са, както
следва:

- когато проектът е придружен с комплексен доклад за оценка на съответ-
ствието със съществените изисквания към строежите (чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ)
– 7 дни от внасянето на проекта; 

- когато оценката се извършва от експертния съвет на одобряваща адми-
нистрация (чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ) – 1 месец от внасянето на проекта.
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V. Отказ и обжалване
Компетентният орган може да откаже да съгласува и одобри технически (ра-

ботен) инвестиционен проект само по законосъобразност, като е длъжен да по-
сочи мотивите за това. Отказът се съобщава писмено на заявителя по реда на
АПК (чл. 146 от ЗУТ).

Отказите на главния архитект на общината за съгласуване и одобряване на
технически (работни) инвестиционни проекти не подлежат на пряко съдебно
обжалване (чл. 216, ал. 1, т. 1 от ЗУТ). Жалбите се подават от възложителя или
упълномощено от него лице, чрез органа, чийто акт се обжалва до началника
на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на те-
риторията на която се намира недвижимият имот, в 14-дневен срок от съобща-
ване на отказа. Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед по
основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост,
в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК под-
лежат на обжалване пред съответния административния съд, в 14-дневен срок
от съобщаването (чл. 215 от ЗУТ).

Съгласуваният и одобрен технически (работен) инвестиционен проект не се
обявява на заинтересуваните лица и не подлежи на самостоятелно обжалване
и отмяна. 

Законосъобразността на техническите (работни) проекти подлежи на про-
верка и контрол единствено при обжалване на издаденото въз основа на
същите разрешение за строеж. Последното, ведно с одобрения технически (ра-
ботен) проект, който става неразделна част от разрешението, се съобщава на
заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесу-
алния кодекс. 

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ са:
- в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен

строеж – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни
права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по си-
лата на специален закон;

- в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен
строеж – собствениците на жилища – непосредствени съседи на обекта;

- в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 от ЗУТ – собствениците и носителите на
ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната
собственост.

В седемдневен срок от издаване на разрешението за строеж, органът уве-
домява писмено и изпраща копие на разрешението до съответната регионална
дирекция за национален строителен контрол (чл. 149, ал. 5 от ЗУТ). 

Разрешението за строеж заедно с одобрения технически (работен) инвести-
ционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по зако-
носъобразност пред началника на РДНСК в 14-дневен срок от съобщението за
издаване на разрешението (чл. 149, ал. 3 от ЗУТ).

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни про-
екти, могат да се отменят само по законосъобразност при своевременно пода-
дена жалба от заинтересувано лице или при служебна проверка от органите
на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-дневен срок от уведомя-
ването им по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ. Влезлите в сила разрешения за
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строеж, както и проектите въз основа на които са издадени, не подлежат на от-
мяна (чл. 156 от ЗУТ).

Заповедите на началниците на РДНСК, с които се отменят разрешение за
строеж и одобрените инвестиционни проекти, или се оставят без уважения жал-
бите против същите, подлежат на обжалване от заинтересуваните лица пред
съответния административен съд (чл. 216, ал. 6 от ЗУТ).

VІ. Такси
За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за изда-

ване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, с оценка за съот-
ветствие чрез ОЕСУТ се дължи цена:

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лева/м2 – 20
лева при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната
цена за одобряване е не по-малко от 40 лева;

- за IV и V категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лева/м2 – 20
лева при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната
цена за одобряване е не по-малко от 40 лева;

- за VI категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лева/м2 – 20 лева
при всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена
за одобряване е не по-малко от 40 лева.

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за изда-
ване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, с доклад за оценка
за съответствие се заплаща цена:

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лева/м2 – 0,2
% от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35
лева;

- за IV и V категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лева/м2 – 0,2
% от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35
лева;

- за VI категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лева/м2 – 0,2 % от
стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35 лева.

образци и формуляри
Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти
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Информация за административна услуга

разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти и издаване

на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез общински

експертен съвет

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документи за собственост или ограничени вещни права върху имота, а за сгради с режим

на етажна собственост - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

2.2. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл.

133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;

2.3. три екземпляра от инвестиционния проект;

2.4. административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се

изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната

среда или специален закон;

2.5. оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвена по

реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

2.6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разре-

шително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води;

2.7. документ за платена такса;

2.8. пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за одобряване на

технически или работен инвестиционен проект, по който се издава разрешение за строеж, до

главния архитект на община Козлодуй. Заявлението и приложените към него документи се пода-

ват в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-

глеждат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности

и проекти" (УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден

и поставя резолюция за изпълнение.

При подадено заявление за одобрение на проект без приложена оценка за съответствие -

комплексен доклад, преписката се подготвя за разглеждане и одобрение от общинския експертен

съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който взима решение в 27-дневен срок. В зависи-

мост от взетото решение на ОЕСУТ се подготвя протокол за одобрение на проекта и се подпечат-

ват всички части на инвестиционния проект. При отказ следва подписване от главния архитект и

изпращане или връчване на отказа на заявителя. При одобряване на проекта един екземпляр от

инвестиционните проекти се предоставя на технически архив за съхранение, а другите два ек-

земпляра от всички части на проекта се предоставят в ЦИОГ към дирекция УТИДП за предоста-

вяне на заявителя. 

При изпълнени законови изисквания при внесен проект с оценка за съответствие инвести-

ционният проект се представя на главния архитект, който го одобрява в 4-дневен срок. Следва

издаване на разрешение за строеж. След като одобрения инвестиционен проект бъде предоста-

вен на клиента срещу подпис, преписката се архивира.

Съгласуването и одобряването се извършват, като всички части на проекта се подпечатват с

печата на общинската администрация, органът отбелязва името и длъжността си и полага под-

пис. Одобрените проекти, като неразделна част от издадените въз основа на тях разрешения за



строеж, се съхраняват безсрочно, в техническия архив на общината.

Компетентният орган може да откаже да съгласува и одобри технически (работен) инвести-

ционен проект само по законосъобразност, като е длъжен да посочи мотивите за това. Отказът

се съобщава писмено на заявителя по реда на АПК.

Отказите на главния архитект на общината за съгласуване и одобряване на технически (ра-

ботни) инвестиционни проекти не подлежат на пряко съдебно обжалване. Жалбите се подават от

възложителя или упълномощено от него лице, чрез органа, чийто акт се обжалва до началника

на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на територията на която

се намира недвижимият имот, в 14-дневен срок от съобщаване на отказа. Началникът на РДНСК

се произнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба, след преценка на

нейната допустимост, в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК

подлежат на обжалване пред съответния административния съд, в 14-дневен срок от съобщава-

нето.

Съгласуваният и одобрен технически (работния) инвестиционен проект не се обявява на за-

интересуваните лица и не подлежи на самостоятелно обжалване и отмяна.

Законосъобразността на техническите (работни) проекти подлежи на проверка и контрол

единствено при обжалване на издаденото въз основа на същите разрешение за строеж. Послед-

ното, ведно с одобрения технически (работен) проект, който става неразделна част от разреше-

нието, се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на

Административнопроцесуалния кодекс.

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ са:

- в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж - възложите-

лят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което

има право да строи в чужд имот по силата на специален закон;

- в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 от ЗУТ - собствениците и носителите на ограничени вещни

права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.

В седемдневен срок от издаване на разрешението за строеж, органът уведомява писмено и

изпраща копие на разрешението до съответната регионална дирекция за национален строителен

контрол.

В седемдневен срок от издаване на разрешението за строеж, органът уведомява писмено и

изпраща копие на разрешението до съответната регионална дирекция за национален строителен

контрол.

Разрешението за строеж заедно с одобрения технически (работен) инвестиционен проект

могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на

РДНСК в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението.

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, могат да се

отменят само по законосъобразност при своевременно подадена жалба от заинтересувано лице

или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-

дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ. Влезлите в сила разрешения

за строеж, както и проектите въз основа на които са издадени, не подлежат на отмяна.

Заповедите на началниците на РДНСК, с които се отменят разрешение за строеж и одобре-

ните инвестиционни проекти, или се оставят без уважения жалбите против същите,

подлежат на обжалване от заинтересуваните лица пред съответния административен съд. 

6. Срок за предоставяне на услугата

Предвидените срокове за изпълнение на настоящата услуга са, както следва:

- когато проектът е придружен с комплексен доклад за оценка на съответствието съссъще-

ствените изисквания към строежите - 7 дни от внасянето на проекта;
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- когато оценката се извършва от експертния съвет на одобряваща администрация - 1 месец

от внасянето на проекта.

7. Такси

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разреше-

ние за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, с оценка за съответствие чрез ОЕСУТ се дължи цена:

- за I, II и III категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лв./м2 - 20 лева при всяко вна-

сяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по- малко

от 40 лева;

- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лв./м2 - 20 лева при всяко вна-

сяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от

40 лева;

- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лв./м2 - 20 лева при всяко внасяне

на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 40

лева.

За разглеждане и одобряване на технически и/или работен проект за издаване на разреше-

ние за строеж по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, с доклад за оценка за съответствие се заплаща цена:

- за I, II и III категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лв./м2 - 0,2 % от стр. ст-т на

обекта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35 лева;

- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лв./м2 - 0,2 % от стр. ст-т на обе-

кта като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35 лева;

- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лв./м2 - 0,2 % от стр. ст-т на обекта

като крайната цена за одобряване е не по-малко от 35 лева.
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иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За сТроЕЖ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 148  от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата процедура има за цел да укаже реда и условията, при които

възложителят (собственикът на имота, лицето, в полза на което е учредено
право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот
по силата на специален закон) може да получи разрешение за строеж, основен
ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения.

Разрешението за строеж и одобреният инвестиционен проект (технически
или работен), който е неразделна част от разрешението, регламентират
строежа като законен.

Съгласно чл. 147, ал. 1 ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни
проекти за издаване на разрешение за строеж за:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите
от допълващото застрояване по чл. 44 и чл. 46, ал. 1 ЗУТ, освен ако с решение
на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръже-
нията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

3. оранжерии с площ до 200 кв.м;
4. басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата

им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежа-

щия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
10. строежите по чл. 55 ЗУТ;
11. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към

първостепенната улична мрежа.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Заявлението за издаване на разрешение за строеж се адресира до главния

архитект на община Козлодуй. Той е компетентният орган, който издава разре-
шението за строеж (чл. 148, ал. 2 ЗУТ).

ІІ. Необходими документи
Заявлението се подава от собственика на имота, титуляра на правото на
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строеж, или от изрично оправомощено от тях за целта лице. Към нея се прила-
гат:

- документ за собственост – нотариален акт, договор за учредяване на право
на строеж и др.;

- документи удостоверяващи съгласието на съсобствениците – при съсоб-
ственост на имот (договор и/или декларация по чл. 183 ЗУТ и съобразно изиск-
ванията на чл. 185-188 ЗУТ);

- удостоверение за наследници – при наследствен имот;
- договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд по-

землен имот по реда на чл. 192 ЗУТ (ако е налице такова право);
- документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни

права в съседните имоти по чл. 21, ал. 5, чл. 39, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 ЗУТ;
- одобрен и валиден инвестиционен проект, във всички части по чл. 139, ал.

5 ЗУТ (освен в случаите на чл. 147 ЗУТ);
- предварителни договори с експлоатационните дружества по чл. 143, ал. 1,

т. 3 ЗУТ;
- положително решение за оценка за въздействие върху околната среда, ко-

гато такава се изисква съгласно нормативен акт;
- необходимите разрешения от съответните служби за ползване на вода за

питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни
води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна
енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската
пътна или железопътната мрежа и други, които се изискват с нормативен акт и
в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа;

- строителни книжа/строително разрешение за ползването за сградата при
извършване на преустройство, пристройка или надстройка;

- други документи съобразно спецификата и местоположението на строежа
и/или собствеността върху имота и правото на строеж;

- документ за платена такса.
III. Вътрешен ход
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй.
Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа

без прекъсване.
След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ

към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",
където преписката се предава за първоначален преглед в отдел "Териториално
устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Там се извършва
проверка на документацията и след това тя се предоставя на главния архитект
на община Козлодуй. Той подписва разрешението за строеж и съобщението му.
Вече изготвено то се съобщава на заявителя. Копие от разрешението за строеж
се изпраща на Регионална дирекцията за национален строителен контрол за
северозападен район – сектор Враца. Също така се удостоверява датата на
влизане в сила на разрешението за строеж, след което инвестиционния проект
и разрешението за строеж се предават в ЦИОГ, от където заявителят може да
го получи.

В случаите е на чл. 147, ал. 1 ЗУТ, при които не се изисква одобряване на
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инвестиционен проект, разрешението за строеж се издава само въз основа на
заявлението и документ за собственост, за учредено право на строеж или за
право да се строи в чужд имот по силата на специален закон (чл. 153, ал. 1
ЗУТ).

По принцип разрешение за строеж се издава за целия строеж (чл. 152, ал.
1 ЗУТ), но съгласно чл. 152, ал. 2 ЗУТ възложителят може да поиска да му бъде
издадено разрешение за строеж за отделни етапи (части) на строежите, които
могат да се използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделните
етажи от сградата - при условие, че се завършва архитектурно-пространстве-
ното и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.

Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряване на идеен
инвестиционен проект при условията на чл. 142, ал.2 от ЗУТ, когато това
изрично е поискано.  Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от по-
стъпване на заявлението, когато има одобрени инвестиционни проекти (чл. 148,
ал. 4 ЗУТ).

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на община Козлодуй
(чл. 148, ал. 2 ЗУТ). В разрешението се вписват всички фактически и правни
основания за издаването му, условията свързани с изпълнението на строежа,
включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на
сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до
завършване на строежа (чл. 148, ал. 9 ЗУТ).

Забележка: За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 ЗУТ към разреше-
нието за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застроя-
ване, разстояния и височини (чл. 153, ал. 1, изр. последно ЗУТ).

Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен
строеж по смисъла на чл. 224, ал. 1 ЗУТ, не се издава на лицето, извършило
незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен (чл. 148,
ал. 7 ЗУТ).

Отказ за издаване на разрешение за строеж се прави само по законосъоб-
разност, като се посочват конкретните мотиви за това (чл. 149, ал. 1, изр. второ
ЗУТ). Съгласно чл. 149, ал. 1, изр. първо ЗУТ за издаденото от главния архитект
разрешение или за отказа му да издаде такова се съобщава по реда на АПК
на заинтересуваните съгласно чл. 149, ал. 2 ЗУТ лица.

Забележки:
1) Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване реда и

условията на чл. 183 ЗУТ (чл. 148, ал. 5 ЗУТ);
2) В случаите, когато се предвижда водоснабдяване на обектите от собствен

водоизточник, разрешение за строеж се издава при спазване разпоредбите на
Закона за водите (чл. 148, ал. 10 ЗУТ).

IV. Срок за извършване на административната услуга
Издаването на разрешението за строеж се извършва за срок от 7 дни.
V. Обжалване на отказа от издаване на разрешение за строеж
Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или от-

казът за издаването му подлежат на обжалване относно законосъобразността
им в 14-дневен срок от съобщението за тяхното издаване, респ. от получава-
нето на мотивирания отказ. Жалбите се подават чрез органа, издал акта. По-
даването на жалба спира изпълнението на обжалвания акт (чл. 149, ал. 3 и чл.
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216, ал. 1-4 ЗУТ).
Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол

се произнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба,
след преценка на нейната допустимост, в 15-дневен срок от постъпването й.
Със заповедта си началникът на регионалната дирекция за национален строи-
телен контрол може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да от-
хвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедта на началника
на регионалната дирекция за национален строителен контрол подлежи на об-
жалване пред съда по реда на чл. 215 ЗУТ (чл. 216, ал. 5 и 6 ЗУТ).

VІ. Такси
За издаване на разрешение по реда на чл. 148, ал. 2 ЗУТ за строеж, основен

ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения се събира
такса, както следва:

- за обекти I, II и III категория – строителна стойност за разгъната застроена
площ не по-малко от 500 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта,
но не по-малко от 20 лв. за един строеж и 25 лв. за КПИИ (комплексен проект
за инвестиционна инициатива);

- за ІV и V категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не
по-малко от 400 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-
малко от 20 лв. за един строеж и 25 лв. за КПИИ;

- за VI категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-
малко от 250 лв./м2 – 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко
от 20 лв. за един строеж и 25 лв. за КПИИ.

образци и формуляри
Заявление за разрешение за строеж
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за строеж

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост - нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж и др.;

- документи удостоверяващи съгласието на съсобствениците - при съсобственост на имот

(договор и/или декларация по чл. 183 ЗУТ и съобразно изискванията на чл. 185-188 ЗУТ);

- удостоверение за наследници - при наследствен имот;

- договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по

реда на чл. 192 ЗУТ (ако е налице такова право);

- документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права в съседните

имоти по чл. 21, ал. 5, чл. 39, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 ЗУТ;

- одобрен и валиден инвестиционен проект, във всички части по чл. 139, ал. 5 ЗУТ (освен в

случаите на чл. 147 ЗУТ);

- предварителни договори с експлоатационните дружества по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ;

- положително решение за оценка за въздействие върху околната среда, когато такава се

изисква съгласно нормативен акт;

- необходимите разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни, про-

изводствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електро-

енергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на

отклонения от републиканската пътна или железопътната мрежа и други, които се изискват с

нормативен акт и в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа;

- строителни книжа/строително разрешение за ползването за сградата при извършване на

преустройство, пристройка или надстройка;

- други документи съобразно спецификата и местоположението на строежа и/или собстве-

ността върху имота и правото на строеж.

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в

сградата на община Козлодуй. От там преписката постъпва в дирекция "Устройство на терито-

рията, икономически дейности и проекти" и се предоставя на главния архитект на община Козло-

дуй. Той подписва разрешението за строеж и съобщението му.

Вече изготвено то се съобщава на заявителя. Копие от разрешението за строеж се изпраща

на Регионална дирекцията за национален строителен контрол за северозападен район - сектор

Враца. Също така се удостоверява датата на влизане в сила на разрешението за строеж, след

което инвестиционния проект и разрешението за строеж се предават в ЦИОГ, от където заявите-

лят може да го получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси

За издаване на разрешение по реда на чл. 148, ал. 2 ЗУТ за строеж, основен ремонт и пре-

устройство на съществуващи сгради и помещения се събира такса, както следва:

- за обекти I, II и III категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко

от 500 лв./м2 - 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 20 лева за един

строеж и 25 лева за КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива);



- за ІV и V категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко от 400

лв./м2 - 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 20 лева за един строеж и

25 лева за КПИИ;

- за VI категория - строителна стойност за разгъната застроена площ не по-малко от 250

лв./м2 - 0.05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 20 лева за един строеж и

25 лева за КПИИ.
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раЗГЛЕЖДанЕ и оДоБрЯванЕ на иДЕЙни инвЕсТиЦионни 
проЕкТи, по коиТо сЕ иЗДава раЗрЕШЕниЕ За сТроЕЖ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 142 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестицион-

ните проекти (Наредба № 4 от 21 май 2001 г.)
Приложение № 1, раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет за опреде-

лянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба
№ 11 на Общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са редът и предпоставките за разглеждането

и одобряването на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разре-
шение за строеж от компетентните органи в общината.

Целта на услугата по съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен
проект е да се даде възможност на възложителя да извърши преценка на нор-
мативната допустимост на инвестиционното си намерение още в началната
фаза на проектиране.

Идейният инвестиционен проект е основание за издаване на разрешение
за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с
предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите
по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно норма-
тивните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на окол-
ната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между
отделните части на проекта, и е одобрен от главния архитект на общината (чл.
142, ал. 2 ЗУТ).

Инвестиционните проекти са проекти, предназначени за строителство на
обекти (§ 3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г.).

Инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази: идеен
проект, технически проект и работен проект. Възложителят преценява кои фази
или части от инвестиционни проекти да договори в съответствие със специфи-
ката на обекта за успешно изпълнение на инвестиционното намерение (чл. 139,
ал. 1 и 2 ЗУТ).

Съгласно чл. 147 ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти
за издаване на разрешение за строеж, освен за недвижими културни ценности
и за обекти в техните граници и охранителни зони, за следните обекти:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите
от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 ЗУТ, освен ако с реше-
ние на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръже-
нията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
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4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежа-

щия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 квад-

ратни метра;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата,

които не са от световно или национално значение;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към

първостепенната улична мрежа;
За строежите по т. 1, 3, 5, 7 и 12 се представя становище на инженер-кон-

структор с указания за изпълнението им.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Идейните инвестиционни проекти, с изключение на проектите за строежи,

финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, за
специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за обекти
на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
или област, за обектите с национално значение и за недвижими културни цен-
ности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, подлежат на
съгласуване и одобряване от главния архитект на общината (чл. 141 ЗУТ).

II. Заявител
Право да искат одобряване на идеен инвестиционен проект имат само ли-

цата, които притежават качеството "възложител" или изрично упълномощени
от възложителя лица.

По смисъла на чл. 161 ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на
което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да
строи в чужд имот по силата на специален закон.

III. Необходими документи
За да започне производството по настоящата услуга в община Козлодуй се

подават следните документи:
1. заявление по образец;
2. документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жи-

лищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общо събрание за
приемане на проекта;

3. документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 38 ал. 3 и 4, чл. 183,
чл. 185-188 ЗУТ;

4. документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни
права в съседните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;

5. оригинална скица (виза) за проучване и проектиране по чл. 140 ЗУТ в слу-
чаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал.
6 ЗУТ;

6. три копия от инвестиционния проект в части, указани в скица/визата или
архитектурна част и части – конструктивна (конструктивно заключение), траси-
ровъчен план и вертикална планировка, необходимите проектни части на ин-

658



сталациите, в т. ч. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура, без които строежът не може да се ползва по предна-
значение; проект за организация и изпълнение на строителството, ако е
необходимо, както и технологична част за строежите, в които се предвижда про-
изводствена или друга технология; всяка част включва обяснителна записка,
чертежи и изчисления, заверени съгласно чл. 139, ал. 3 ЗУТ;

7. положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 ЗУТ;
8. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединя-

ване на техническата инфраструктура съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ;
9. положително решение за оценка за въздействие върху околната среда,

когато такава се изисква с нормативен акт;
10. необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението

на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни,
производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за
ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за
газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна или
железопътната мрежа и други, които се изискват с нормативен акт;

11. строителни книжа/разрешение за ползване за сграда при преустройство,
пристройка или надстройка;

12. съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите кул-
турни ценности – за недвижими културни ценности и за строежи в техните гра-
ници и охранителните им зони;

13. други съобразно спецификата на строежа, местоположението и формите
на собственост;

14. документ за платена такса.
Законово изискваните документи са предвидени в разпоредбите на чл. 143,

ал. 1 и чл. 144 ЗУТ.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

одобряване на идеен инвестиционен проект, по който се издава разрешение за
строеж, до главния архитект на община Козлодуй. Заявлението и приложените
към него документи се подават в Центъра за информация и обслужване на
гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към
дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти"
(УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от
един ден и поставя резолюция за изпълнение.

При подадено заявление за одобрение на проект без приложена оценка за
съответствие – комплексен доклад (чл. 144, ал. 3, т. 2 ЗУТ във връзка с чл. 142,
ал. 6, т. 1 ЗУТ) преписката се подготвя за разглеждане и одобрение от общин-
ския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който взима ре-
шение в 27-дневен срок. В зависимост от взетото решение на ОЕСУТ се
подготвя протокол за одобрение на проекта и се подпечатват всички части на
инвестиционния проект. При отказ следва подписване от главния архитект и из-
пращане или връчване на отказа на заявителя. При одобряване на проекта
един екземпляр от инвестиционните проекти се предоставя на технически
архив за съхранение, а другите два екземпляра от всички части на проекта се
предоставят в ЦИОГ към дирекция УТИДП за предоставяне на заявителя.
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При изпълнени законови изисквания при внесен проект с оценка за съответ-
ствие, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ ин-
вестиционният проект се представя на главния архитект, който го одобрява в
4-дневен срок. Следва издаване на разрешение за строеж. След като одобре-
ния инвестиционен проект бъде предоставен на клиента срещу подпис, пре-
писката се архивира.

Предвидените срокове за изпълнение на настоящата услуга са както следва:
- с оценка за съответствие – 7 дни от внасянето на проекта; 
- без оценка за съответствие – 1 месец от внасянето на проекта (чл. 144, ал.

3 ЗУТ).
V. Отказ и обжалване
Когато въз основа на одобрен идеен проект се издава разрешение за

строеж, последното, ведно с проекта, който става неразделна част от него, се
съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Разрешението за строеж заедно с одобрения идеен инвестиционен проект
могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност
пред началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол
(РДНСК) в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението (чл.
149, ал. 3 ЗУТ).

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни про-
екти, могат да се отменят само по законосъобразност при своевременно пода-
дена жалба от заинтересувано лице или при служебна проверка от органите
на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-дневен срок от уведомя-
ването им по реда на чл. 149, ал. 5 ЗУТ. Влезлите в сила разрешения за строеж,
както и проектите въз основа на които са издадени, не подлежат на отмяна (чл.
156 ЗУТ).

Заповедите на началниците на РДНСК, с които се отменят разрешение за
строеж и одобрени проекти, или се оставят без уважения жалбите против
същите, подлежат на обжалване от заинтересуваните лица пред съответния
административен съд (чл. 216, ал. 6 ЗУТ).

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобраз-
ност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът се съобщава пис-
мено на заявителя по реда на АПК (чл. 146 ЗУТ).

Отказите на главния архитект на общината за одобряване на инвестиционни
проекти не подлежат на пряко съдебно обжалване (чл. 216, ал. 1, т. 1 ЗУТ). От-
казът може да бъде обжалван от заинтересуваните лица по законосъобразност
пред началника на РДНСК, на територията на която се намира недвижимият
имот, в 14-дневен срок от съобщаване на отказа. Началникът на РДНСК се про-
изнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба, след
преценка на нейната допустимост, в 15-дневен срок от постъпването й. Запо-
ведите на началника на РДНСК подлежат на обжалване пред съответния ад-
министративен съд, в 14-дневен срок от съобщаването (чл. 215 ЗУТ). 

VІ. Такси
За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект се заплаща цена от

20 лева при всяко внасяне на проекта: 
- когато е чрез ОЕСУТ - 20 лв. за разглеждане, 20 лв. за съгласуване
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- когато е с доклад за съответствие - 20 лв. за съгласуване

образци и формуляри
Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти
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Информация за административна услуга

разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава

разрешение за строеж

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищнострои-

телни кооперации - и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;

2.2. документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 38 ал. 3 и 4, чл. 183, чл.185-188

ЗУТ;

2.3. документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права в съсед-

ните имоти съгласно чл. 21 ал. 4 и чл. 39 ал. 2 ЗУТ;

2.4. оригинална скица (виза) за проучване и проектиране по чл. 140 ЗУТ в случаите по чл. 12,

ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 ЗУТ;

2.5. три копия от инвестиционния проект в части, указани в скицата/визата или архитектурна

част и части - конструктивна (конструктивно заключение), трасировъчен план и вертикална пла-

нировка, необходимите проектни части на инсталациите; проект за организация и изпълнение на

строителството при необходимост, както и технологична част за строежите, в които се предвижда

производствена или друга технология;

2.6. положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 ЗУТ;

2.7. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техниче-

ската инфраструктура съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ;

2.8. положително решение за оценка за въздействие върху околната среда, когато такава се

изисква с нормативен акт;

2.9. необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа раз-

решения от съответните служби;

2.10. строителни книжа/разрешение за ползване за сграда при преустройство, пристройка

или надстройка;

2.11. съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности -

за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;

2.12. други съобразно спецификата на строежа, местоположението и формите на собстве-

ност;

2.13. документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за одобряване на

идеен инвестиционен проект, по който се издава разрешение за строеж, до главния архитект на

община Козлодуй. Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист

ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).

Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция

за изпълнение.

При подадено заявление за одобрение на проект без приложена оценка за съответствие -

комплексен доклад преписката се подготвя за разглеждане и одобрение от общинския експертен

съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който взима решение в 27-дневен срок. В зависи-

мост от взетото решение на ОЕСУТ се подготвя протокол за одобрение на проекта и се подпечат-



ват всички части на инвестиционния проект. При отказ следва подписване от главния архитект и

изпращане или връчване на отказа на заявителя. При одобряване на проекта един екземпляр от

инвестиционните проекти се предоставя на технически архив за съхранение, а другите два ек-

земпляра от всички части на проекта се предоставят в ЦИОГ към дирекция УТИДП за предоста-

вяне на заявителя.

При изпълнени законови изисквания при внесен проект с оценка за съответствие инвести-

ционният проект се представя на главния архитект, който го одобрява в 4-дневен срок.

Следва издаване на разрешение за строеж. След като одобрения инвестиционен проект

бъде предоставен на клиента срещу подпис, преписката се архивира.

Когато въз основа на одобрен идеен проект се издава разрешение за строеж, последното,

ведно с проекта, който става неразделна част от него, се съобщава на заинтересуваните лица

при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Разрешението за строеж за-

едно с одобрения идеен инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните

лица по законосъобразност пред началника на Регионалната дирекция за национален строите-

лен контрол (РДНСК) в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението.

Издадените разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, могат да се

отменят само по законосъобразност при своевременно подадена жалба от заинтересувано лице

или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-

дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 ЗУТ. Влезлите в сила разрешения за

строеж, както и проектите въз основа на които са издадени, не подлежат на отмяна.

Заповедите на началниците на РДНСК, с които се отменят разрешение за строеж и одобрени

проекти, или се оставят без уважения жалбите против същите, подлежат на обжалване от за-

интересуваните лица пред съответния административен съд.

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се по-

сочват конкретните мотиви за това. Отказът се съобщава писмено на заявителя по реда на АПК.

Отказите на главния архитект на общината за одобряване на инвестиционни проекти не подле-

жат на пряко съдебно обжалване. Отказът може да бъде обжалван от заинтересуваните лица по

законосъобразност пред началника на РДНСК, на територията на която се намира недвижимият

имот, в 14-дневен срок от съобщаване на отказа. Началникът на РДНСК се произнася с мотиви-

рана заповед по основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост,

в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК подлежат на обжалване

пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването.

6. Срок за предоставяне на услугата

Предвидените срокове за изпълнение на настоящата услуга са както следва:

- с оценка за съответствие - 7 дни от внасянето на проекта;

- без оценка за съответствие - 1 месец от внасянето на проекта.

7. Такси

За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект се заплаща цена от 20 лева при

всяко внасяне на проекта и 0,3 % от стр. ст-т на обекта като крайната цена за одобряване е не

ЗАВЕРКА НА ПРОТОКОЛ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ И

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Правно основание

чл. 157-159 от Закона за устройство на територията

чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по

време на строителството

чл. 39 и Приложение № 1, раздел ІІ, т. 30 от Наредба № 11 на Общински съвет за определя-

нето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козло-
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дуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Коз-

лодуй)

Характеристика

Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на територията за начало

на строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и

протокол за определяне на строителна линия и ниво.

Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започне разчистване на

строителната площадка, изместване на надземни и подземни електрически, телефонни и други

мрежи, както и заемане на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи, при

наличие на разрешение от общинската администрация. Съгласно дефиницията на § 5, т. 37 ЗУТ

строителна площадка е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с работен

проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв не се изисква – с границите

на поземления имот, в който се извършва строителството.

Съставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и заверка на контроли-

раните нива – изкоп, цокъл (§ 5 т. 53 ЗУТ), корниз (стреха) и било (§ 5 т. 54 ЗУТ) осигурява из-

пълнение на строежа в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж

по отношение правилното разположение спрямо регулационните и нивелетни репери (§ 5, т. 60

ЗУТ), разстояние до регулационните линии (граници на имота), разстоянието до сгради и по-

стройки в имота и в съседните поземлени имоти, както и размерите на проектираното застроя-

ване, абсолютни коти на контролираните нива.

Процедура по извършване на административната услуга 

І. Участници в процедурата по предоставяне на услугата

Правомощия във връзка с разглежданата услуга имат следните лица:

1. Длъжностно лице от общинската администрация – само при съставяне на протокол за

определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка за установяване съответствие на

строежа с издадените строителни книжа и че подробният устройствен план е приложен по отно-

шение на застрояването";

2. Консултант – лицензирано от министъра на регионалното развитие и благоустройството

лице, което въз основа на писмен договор с възложителя упражнява строителен надзор на

строежи от първа до четвърта категория, за които той или наетите от него по трудово правоотно-

шение физически лица не са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично

оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон (чл. 166, ал. 1-3 ЗУТ);

3. Възложител – собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд

имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон (чл. 161,

ал. 1 ЗУТ);

4. Строител – физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица,

притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложи-

теля изпълнява строителството в съответствие с издадените строителни книжа (чл. 163, ал. 1

ЗУТ);

5. Технически ръководител – строителен инженер или строителен техник, който ръководи

строителните работи (чл. 163а, ал. 1 ЗУТ);

6. Технически правоспособно физическо лице по част "геодезия" към лицето, упражняващо

строителен надзор – само при съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво;

7. Проектанти на част "конструктивна" и част "инженерна геология" на строежа – физически

лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност – само при съставяне на про-

токол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка на ниво изкоп";

8. Проектант на съответната част (провод) – само при съставяне на протокол за определяне
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на строителна линия и ниво в частта му "проверка на ниво изкоп" и "проверка на изпълнения

провод" при строежи на техническата инфраструктура (по смисъла на § 5, т. 31 ЗУТ).

ІІ. Нормативно установени изисквания

За да бъде открита строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво трябва

да са изпълнени следните предварителни условия:

- да е налице одобрен инвестиционен проект;

- да има издадено разрешение за строеж, влязло в сила;

- да се сключи договор за упражняване на строителен надзор за строежи от първа до

четвърта категория и договор с технически ръководител за строежи пета категория;

- да е сключен договор за строителство.

ІІІ. Вътрешен ход на услугата

Протокол за откриване на строителна площадка се съставя от лицето, упражняващо строите-

лен надзор (консултанта) за строежи от първа до четвърта категория, а за строежите от пета ка-

тегория от техническия ръководител, в присъствието на възложителя и строителя (чл. 7, ал. 3, т.

2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строител-

ството).

Протоколът за откриване на строителна площадка е по образец съгласно Приложение № 2

към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и в него се описват мерките за осигуряване на безопасни и

здравословни условия на труд, безопасността на движението, разположението на заварени

сгради, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., както и околното простран-

ство – улично платно, тротоар, зелени площи, едроразмерна растителност, която не подлежи на

премахване и др.

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво се съставя от лицето, упражняващо

строителен надзор (консултанта) за строежи от първа до четвърта категория, в присъствието на

възложителя, строителя, и технически правоспособното физическо лице по част "геодезия" към

лицето, упражняващо строителен надзор. За строежи от пета категория протоколът за опреде-

ляне на строителна линия и ниво се съставя от техническия ръководител в присъствието на

възложителя и строителя (чл. 7, ал. 3, т. 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.). Протоколът за

определяне на строителна линия и ниво е образец 3 съгласно Приложение № 3 към Наредба №

3 от 31 юли 2003 г., а за строежи на техническата инфраструктура – образец 3а съгласно Прило-

жение № 3 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка

на ниво изкоп", освен горепосочените лица, присъстват и проектантите на част "конструктивна" и

част "инженерна геология" на строежа.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка

на ниво изкоп" и "проверка на изпълнения провод" за строежи на техническата инфраструктура

присъства и проектантът на съответната част (провод).

При достигане на проектните нива "изкоп", "цокъл", "корниз (стреха)" и "било" за сгради (съот-

ветно при ниво "изкоп" преди засипване на новоизградените или преустроени подземни проводи

и съоръжения и за заснемане в специализирани карти и регистри, както и при проектна нивелета

с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор за строежите

от първа до четвърта категория, или техническият ръководител на строежите от пета категория

трябва преди да разреши изпълнението на следващите етапи на строителните и монтажни ра-

боти (СМР) да извърши проверка и да установи съответствието с одобрените проекти, разреше-

нието за строеж и определената строителна линия и ниво, като при ниво "изкоп" е задължително

присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта по част "кон-

структивна".
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В 3-дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа по искане на лицето,

упражняващо строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, или техническия

ръководител на строежите от пета категория длъжностно лице от общинската администрация из-

вършва проверка за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа

и за това, че подробният устройствен план (ПУП) е приложен по отношение на застрояването

(чл. 159, ал. 1 ЗУТ).

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво съдържа:

- точна схема (окомерна скица) с означение на регулационните и нивелетните репери, с раз-

стоянието от новия строеж до регулационните линии (границите на имота), разстоянията до сгра-

дите и постройките в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и

размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива – "изкоп",

"цокъл", "корниз (стреха)" и "било";

- резултатите от извършените проверки от лицето, упражняващо строителен надзор за строе-

жите от първа до четвърта категория, или от техническия ръководител на строежите от пета кате-

гория при достигане на контролираните нива на строежа (чл. 7, т. 3, б. "а" и "б" от Наредба № 3 от

31 юли 2003 г.).

В протокола се отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са от-

разени в специализираните карти и регистри.

Резултатите се отразяват по коти, в абсолютни мерки, размери в план и височина и отстоя-

ния.

За строежите от шеста категория, за вътрешните преустройства и за временните строежи,

свързани с организация на строителството и с осъществяване на мероприятия по възстановя-

ване и рекултивация на нарушени територии, не е задължително съставяне на протокол за от-

криване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво. В

случаите на вътрешни преустройства за начало на строежа следва да се счита датата на заверка

на заповедната книга.

За съставяне на протоколите строителят или заинтересуваната друга страна (участник в

строителството) отправя писмена покана до другите страни.

Независимо от заинтересуваните страни, лицето, упражняващо строителен надзор, съот-

ветно техническият ръководител задължително трябва да поиска съставяне на протоколите.

Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

се съхранява безсрочно в общинската администрация, която е издала разрешението за строеж,

а по един екземпляр се съхранява и от строителя, лицето упражняващо строителен надзор за

строежите от първа до четвърта категория, или техническия ръководител за строежите от пета

категория и от възложителя (чл. 158, ал. 1 ЗУТ).

Усложнения могат да възникнат, когато при проверка на достигнатите проектни нива се уста-

новят съществени отклонения от строителните книжа. В този случай лицето, упражняващо строи-

телен надзор (консултанта) за строежите от първа до четвърта категория, или техническият

ръководител на строежите от пета категория спира строителството със заповед, която вписва в

заповедната книга на строежа и съставя протокол за установените отклонения, който в тридне-

вен срок изпраща в РДНСК (чл. 159, ал. 4 ЗУТ).

Началникът на РДНСК спира с мотивирана заповед изпълнението на строеж или част от него,

който се изпълнява при съществени отклонения от строителните книжа. Със заповедта се дават

задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството и

сроковете за тяхното изпълнение. Строителството може да продължи след отстраняване на при-

чините.

В случай че отклоненията от строителните книжа попадат в хипотезата на незаконен строеж,
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органите на ДНСК спират строителството, забраняват достъпа до строежа и образуват производ-

ство по премахването му.

Срокът, в който се извършва услугата е 7-дневен съгласно Приложение № 1, раздел ІІ, т. 30

от Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй.

ІV. Такси
- чрез ОЕСУТ - 20 лв. за разглеждане, 20 лв. за съгласуване
- с доклад за съответствие - 20 лв. за съгласуване
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ЗавЕрка на проТокоЛ при опрЕДЕЛЯнЕ на сТроиТЕЛна ЛиниЯ
и ниво на сТроЕЖ и оТкриванЕ на сТроиТЕЛна пЛоЩаДка

правно основание
чл. 157-159 от Закона за устройство на територията
чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове

и протоколи по време на строителството
чл. 39 и Приложение № 1, раздел ІІ, т. 30 от Наредба № 11 на Общински

съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси (Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на терито-

рията за начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за от-
криване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна
линия и ниво.

Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започне
разчистване на строителната площадка, изместване на надземни и подземни
електрически, телефонни и други мрежи, както и заемане на части от тротоари,
улични платна и свободни обществени площи, при наличие на разрешение от
общинската администрация. Съгласно дефиницията на § 5, т. 37 ЗУТ строи-
телна площадка е теренът, необходим за извършване на строежа и определен
с работен проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв
не се изисква – с границите на поземления имот, в който се извършва строи-
телството.

Съставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за-
верка на контролираните нива – изкоп, цокъл (§ 5 т. 53 ЗУТ), корниз (стреха) и
било (§ 5 т. 54 ЗУТ) осигурява изпълнение на строежа в съответствие с одоб-
рените проекти и издаденото разрешение за строеж по отношение правилното
разположение спрямо регулационните и нивелетни репери (§ 5, т. 60 ЗУТ), раз-
стояние до регулационните линии (граници на имота), разстоянието до сгради
и постройки в имота и в съседните поземлени имоти, както и размерите на про-
ектираното застрояване, абсолютни коти на контролираните нива.

процедура по извършване на административната услуга 
І. Участници в процедурата по предоставяне на услугата
Правомощия във връзка с разглежданата услуга имат следните лица:
1. Длъжностно лице от общинската администрация – само при съставяне на

протокол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка за
установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че
подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването";

2. Консултант – лицензирано от министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството лице, което въз основа на писмен договор с възложителя упраж-
нява строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория, за които
той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица не са
строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборуд-
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ване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон (чл. 166,
ал. 1-3 ЗУТ);

3. Възложител – собственикът на имота, лицето, на което е учредено право
на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по
силата на специален закон (чл. 161, ал. 1 ЗУТ);

4. Строител – физическото или юридическо лице, включващо в състава си
физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност,
което по писмен договор с възложителя изпълнява строителството в съответ-
ствие с издадените строителни книжа (чл. 163, ал. 1 ЗУТ);

5. Технически ръководител – строителен инженер или строителен техник,
който ръководи строителните работи (чл. 163а, ал. 1 ЗУТ);

6. Технически правоспособно физическо лице по част "геодезия" към лицето,
упражняващо строителен надзор – само при съставяне на протокол за опреде-
ляне на строителна линия и ниво;

7. Проектанти на част "конструктивна" и част "инженерна геология" на
строежа – физически лица, притежаващи необходимата проектантска право-
способност – само при съставяне на протокол за определяне на строителна
линия и ниво в частта му "проверка на ниво изкоп";

8. Проектант на съответната част (провод) – само при съставяне на протокол
за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка на ниво изкоп"
и "проверка на изпълнения провод" при строежи на техническата инфраструк-
тура (по смисъла на § 5, т. 31 ЗУТ).

ІІ. Нормативно установени изисквания
За да бъде открита строителна площадка и да се определи строителна

линия и ниво трябва да са изпълнени следните предварителни условия:
- да е налице одобрен инвестиционен проект;
- да има издадено разрешение за строеж, влязло в сила;
- да се сключи договор за упражняване на строителен надзор за строежи от

първа до четвърта категория и договор с технически ръководител за строежи
пета категория;

- да е сключен договор за строителство.
ІІІ. Вътрешен ход на услугата
Протокол за откриване на строителна площадка се съставя от лицето,

упражняващо строителен надзор (консултанта) за строежи от първа до
четвърта категория, а за строежите от пета категория от техническия ръково-
дител, в присъствието на възложителя и строителя (чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строи-
телството).

Протоколът за откриване на строителна площадка е по образец съгласно
Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и в него се описват мер-
ките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопас-
ността на движението, разположението на заварени сгради, съоръжения,
подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., както и околното пространство
– улично платно, тротоар, зелени площи, едроразмерна растителност, която не
подлежи на премахване и др.

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво се съставя от лицето,
упражняващо строителен надзор (консултанта) за строежи от първа до
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четвърта категория, в присъствието на възложителя, строителя, и технически
правоспособното физическо лице по част "геодезия" към лицето, упражняващо
строителен надзор. За строежи от пета категория протоколът за определяне на
строителна линия и ниво се съставя от техническия ръководител в при-
съствието на възложителя и строителя (чл. 7, ал. 3, т. 3 от Наредба № 3 от 31
юли 2003 г.). Протоколът за определяне на строителна линия и ниво е образец
3 съгласно Приложение № 3 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., а за строежи
на техническата инфраструктура – образец 3а съгласно Приложение № 3 към
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в
частта му "проверка на ниво изкоп", освен горепосочените лица, присъстват и
проектантите на част "конструктивна" и част "инженерна геология" на строежа.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в
частта му "проверка на ниво изкоп" и "проверка на изпълнения провод" за
строежи на техническата инфраструктура присъства и проектантът на съответ-
ната част (провод).

При достигане на проектните нива "изкоп", "цокъл", "корниз (стреха)" и "било"
за сгради (съответно при ниво "изкоп" преди засипване на новоизградените или
преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализи-
рани карти и регистри, както и при проектна нивелета с възстановена или из-
пълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор за строежите от
първа до четвърта категория, или техническият ръководител на строежите от
пета категория трябва преди да разреши изпълнението на следващите етапи
на строителните и монтажни работи (СМР) да извърши проверка и да установи
съответствието с одобрените проекти, разрешението за строеж и определената
строителна линия и ниво, като при ниво "изкоп" е задължително присъствието
на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта по част
"конструктивна".

В 3-дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа по ис-
кане на лицето, упражняващо строителен надзор за строежи от първа до
четвърта категория, или техническия ръководител на строежите от пета кате-
гория длъжностно лице от общинската администрация извършва проверка за
установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план (ПУП) е приложен по отношение на
застрояването (чл. 159, ал. 1 ЗУТ).

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво съдържа:
- точна схема (окомерна скица) с означение на регулационните и нивелет-

ните репери, с разстоянието от новия строеж до регулационните линии (грани-
ците на имота), разстоянията до сградите и постройките в имота и в съседния
поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното за-
строяване, абсолютните коти на контролираните нива – "изкоп", "цокъл", "кор-
низ (стреха)" и "било";

- резултатите от извършените проверки от лицето, упражняващо строителен
надзор за строежите от първа до четвърта категория, или от техническия ръко-
водител на строежите от пета категория при достигане на контролираните нива
на строежа (чл. 7, т. 3, б. "а" и "б" от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.).

В протокола се отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди за-
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сипването им са отразени в специализираните карти и регистри.
Резултатите се отразяват по коти, в абсолютни мерки, размери в план и ви-

сочина и отстояния.
За строежите от шеста категория, за вътрешните преустройства и за вре-

менните строежи, свързани с организация на строителството и с осъществя-
ване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени
територии, не е задължително съставяне на протокол за откриване на строи-
телна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво. В слу-
чаите на вътрешни преустройства за начало на строежа следва да се счита
датата на заверка на заповедната книга.

За съставяне на протоколите строителят или заинтересуваната друга страна
(участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни.

Независимо от заинтересуваните страни, лицето, упражняващо строителен
надзор, съответно техническият ръководител задължително трябва да поиска
съставяне на протоколите.

Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строи-
телна линия и ниво се съхранява безсрочно в общинската администрация,
която е издала разрешението за строеж, а по един екземпляр се съхранява и
от строителя, лицето упражняващо строителен надзор за строежите от първа
до четвърта категория, или техническия ръководител за строежите от пета ка-
тегория и от възложителя (чл. 158, ал. 1 ЗУТ).

Усложнения могат да възникнат, когато при проверка на достигнатите про-
ектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа. В този
случай лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта) за строежите от
първа до четвърта категория, или техническият ръководител на строежите от
пета категория спира строителството със заповед, която вписва в заповедната
книга на строежа и съставя протокол за установените отклонения, който в трид-
невен срок изпраща в РДНСК (чл. 159, ал. 4 ЗУТ).

Началникът на РДНСК спира с мотивирана заповед изпълнението на строеж
или част от него, който се изпълнява при съществени отклонения от строител-
ните книжа. Със заповедта се дават задължителни указания за отстраняване
на причините, довели до спирането на строителството и сроковете за тяхното
изпълнение. Строителството може да продължи след отстраняване на причи-
ните.

В случай че отклоненията от строителните книжа попадат в хипотезата на
незаконен строеж, органите на ДНСК спират строителството, забраняват до-
стъпа до строежа и образуват производство по премахването му.

Срокът, в който се извършва услугата е 7-дневен съгласно Приложение №
1, раздел ІІ, т. 30 от Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй.

ІV. Такси
Дължимата такса за заверка на строителна линия и ниво на строеж и откри-

ване на строителна площадка на територията на община Козлодуй е в размер
на 20 лева.

образци и формуляри
Заявление за заверяване на строителна линия и ниво на строеж и откриване

на строителна площадка

674



675



676



677

Информация за административна услуга

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и от

криване на строителна площадка

1. Орган, пред който се подават документите: директорът на дирекция "Устройство на терито-

рията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, еколо-

гия и икономическо развитие", община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост (или учредено право на строеж);

- разрешение за строеж;

- одобрен проект;

- скица за организация на движението (при необходимост);

- оригинална скица на имота;

- договор за СН или декларация за техническо ръководство.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Протокол за откриване на строителна площадка се съставя от лицето, упражняващо строите-

лен надзор (консултанта) за строежи от първа до четвърта категория, а за строежите от пета ка-

тегория от техническия ръководител, в присъствието на възложителя и строителя.

Протоколът за откриване на строителна площадка е по образец съгласно Приложение №2

към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и в него се описват мерките за осигуряване на безопасни и

здравословни условия на труд, безопасността на движението, разположението на заварени

сгради, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., както и околното простран-

ство - улично платно, тротоар, зелени площи, едроразмерна растителност, която не подлежи на

премахване и др.

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво се съставя от лицето, упражняващо

строителен надзор (консултанта) за строежи от първа до четвърта категория, в присъствието на

възложителя, строителя, и технически правоспособното физическо лице по част "геодезия" към

лицето, упражняващо строителен надзор. За строежи от пета категория протоколът за опреде-

ляне на строителна линия и ниво се съставя от техническия ръководител в присъствието на

възложителя и строителя. Протоколът за определяне на строителна линия и ниво е образец 3

съгласно Приложение № 3 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., а за строежи на техническата ин-

фраструктура - образец 3а съгласно Приложение № 3 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка

на ниво изкоп", освен горепосочените лица, присъстват и проектантите на част "конструктивна" и

част "инженерна геология" на строежа.

При съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво в частта му "проверка

на ниво изкоп" и "проверка на изпълнения провод" за строежи на техническата инфраструктура

присъства и проектантът на съответната част (провод).

При достигане на проектните нива "изкоп", "цокъл", "корниз (стреха)" и "било" за сгради (съот-

ветно при ниво "изкоп" преди засипване на новоизградените или преустроени подземни проводи

и съоръжения и за заснемане в специализирани карти и регистри, както и при проектна нивелета

с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор за строежите

от първа до четвърта категория, или техническият ръководител на строежите от пета категория

трябва преди да разреши изпълнението на следващите етапи на строителните и монтажни ра-

боти (СМР) да извърши проверка и да установи съответствието с одобрените проекти, разреше-



нието за строеж и определената строителна линия и ниво, като при ниво "изкоп" е задължително

присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта по част "кон-

структивна".

В 3-дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа по искане на лицето,

упражняващо строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, или техническия

ръководител на строежите от пета категория длъжностно лице от общинската администрация из-

вършва проверка за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа

и за това, че подробният устройствен план (ПУП) е приложен по отношение на застрояването.

Протоколът за определяне на строителна линия и ниво съдържа:

- точна схема (окомерна скица) с означение на регулационните и нивелетните репери, с раз-

стоянието от новия строеж до регулационните линии (границите на имота), разстоянията до сгра-

дите и постройките в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и

размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива - "изкоп",

"цокъл", "корниз (стреха)" и "било";

- резултатите от извършените проверки от лицето, упражняващо строителен надзор за строе-

жите от първа до четвърта категория, или от техническия ръководител на строежите от пета кате-

гория при достигане на контролираните нива на строежа.

В протокола се отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са от-

разени в специализираните карти и регистри.

Резултатите се отразяват по коти, в абсолютни мерки, размери в план и височина и отстоя-

ния.

За строежите от шеста категория, за вътрешните преустройства и за временните строежи,

свързани с организация на строителството и с осъществяване на мероприятия по възстановя-

ване и рекултивация на нарушени територии, не е задължително съставяне на

протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна

линия и ниво. В случаите на вътрешни преустройства за начало на строежа следва да се

счита

датата на заверка на заповедната книга.

За съставяне на протоколите строителят или заинтересуваната друга страна (участник в

строителството) отправя писмена покана до другите страни.

Независимо от заинтересуваните страни, лицето, упражняващо строителен надзор, съот-

ветно техническият ръководител задължително трябва да поиска съставяне на протоколите.

Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

се съхранява безсрочно в общинската администрация, която е издала разрешението за строеж,

а по един екземпляр се съхранява и от строителя, лицето упражняващо строителен надзор за

строежите от първа до четвърта категория, или техническия ръководител за строежите от пета

категория и от възложителя.

Усложнения могат да възникнат, когато при проверка на достигнатите проектни нива се уста-

новят съществени отклонения от строителните книжа. В този случай лицето, упражняващо строи-

телен надзор (консултанта) за строежите от първа до четвърта категория, или техническият

ръководител на строежите от пета категория спира строителството със заповед, която вписва в

заповедната книга на строежа и съставя протокол за установените отклонения, който в тридне-

вен срок изпраща в РДНСК.

Началникът на РДНСК спира с мотивирана заповед изпълнението на строеж или част от него,

който се изпълнява при съществени отклонения от строителните книжа. Със заповедта се дават

задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството и

сроковете за тяхното изпълнение. Строителството може да продължи след отстраняване на при-
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чините.

В случай че отклоненията от строителните книжа попадат в хипотезата на незаконен строеж,

органите на ДНСК спират строителството, забраняват достъпа до строежа и образуват производ-

ство по премахването му.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси

Дължимата такса за заверка на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строи-

телна площадка на територията на община Козлодуй е в размер на 20 лева.
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провЕрка За УсТановЯванЕ на сЪоТвЕТсТвиЕТо на сТроЕЖа
с иЗДаДЕниТЕ сТроиТЕЛни книЖа и За Това, чЕ пУп Е приЛоЖЕн

на МЯсТо по оТноШЕниЕ на ЗасТроЯванЕТо

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за администрацията (ЗА)
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време

на строителството (Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Устройствен правилник – община Козлодуй)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са реда, условията и предпоставките за из-

вършване на проверка на строежи за съответствието им с издадените строи-
телни книжа и за това, че подробният устройствен план (ПУП) е приложен по
отношение на застрояването. Целта на услугата е осъществяване на контрол
от страна на компетентните органи на Общината относно законосъобразното
извършване на строежите, с оглед своевременно установяване на отклонения
от строителните книжа и тяхното отстраняване в началния етап на строител-
ството. Съгласно разпоредбата на § 5, т. 38 ДР ЗУТ строежите са надземни, по-
луподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки,
огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустрой-
ствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции
и преустройства с и без промяна на предназначението.

осъществяване на услугата
I. Условия и предпоставки
В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи

по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен
надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория
длъжностно лице от общинската администрация извършва проверка за уста-
новяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това,
че ПУП е приложен по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 ЗУТ).

II. Необходими документи
Лицето упражняващо строителен надзор, съответно техническият ръково-

дител на строежа подава Заявление за установяване на съответствието на
строежа с издадените строителни книжа и ПУП (по чл. 159, ал. 3 ЗУТ), в което
посочва строежа, който следва да бъде проверен. Към него се прилагат:

- проектна документация с оригинална скица (виза);
- строително разрешение и заверена Заповедна книга;
- договор с фирма изпълняваща строителен надзор или декларация за тех-
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ническо ръководство.
- документ за платена такса.
III. Компетентни органи
Съгласно разпоредбата на чл. 159, ал. 3 ЗУТ във връзка с Устройствен пра-

вилник – община Козлодуй, проверката се извършва от длъжностно лице от об-
щинската администрация към дирекция – "Устройство на територията,
икономически дейности и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство,
строителство, екология и икономическо развитие" (ТУСЕИР). Този отдел осъ-
ществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инве-
стиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии
и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство
на територията.

IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция УТИДП, където преписката се предава за преглед в отдел ТУ-
СЕИР. Главен специалист от този отдел извършва проверка на представените
строителни книжа, както и на строежа на място. Резултатите от проверката се
отразяват в констативен акт за установяване съответствието на строежа с из-
дадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на за-
строяването, който е по образец, съгласно Приложение №3 към чл. 7, ал. 3, т.
3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

Ако в резултат на проверката се установят отклонения от издадените строи-
телни книжа или одобрения ПУП, тези обстоятелства се отбелязват в акта и се
описват допуснатите отклонения и нарушения. Актът се подписва от длъжност-
ното лице,  лицето упражняващо строителен надзор (техническия ръководител)
и строителя. Ако някой от последните двама или техен представител не се яви
до 24 часа след определения в поканата срок, акта се подписва от явилите се
страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се
страна се замества от служител на общинската администрация. Липсата на
подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на
акта за недействителен. Актът се смята за съставен на датата на проверката
(чл. 5, ал. 3, 4 и 5 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.). Констативният акт за уста-
новяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това,
че ПУП е приложен по отношение на застрояването се съставя в четири едно-
образни екземпляра - по един за общинската администрация, за възложителя,
за строителя и за строителния надзор и се съхранява от посочените лица. Ек-
земпляр от акта се съхранява задължително на строежа за представяне на
контролните органи при проверка. При поетапно изпълнение или при изпълне-
ние на технологични участъци акта за установяване съответствието на строежа
с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е
приложен по отношение на застрояването може да се състави поотделно за
всеки етап или технологичен участък. Срокът, в който служителят от общин-
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ската администрация следва да извърши проверката е тридневен от по-
стъпване на искането (чл. 159, ал. 3 ЗУТ).

V. Отказ от издаване на Констативен акт за установяване съответствието на
строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен
план е приложен по отношение на застрояването

Строителният техник представител на общината може да откаже съставяне
на констативния акт единствено ако установи, че строителните и монтажните
работи по фундаментите на строежа не са завършени. Констативният акт за
установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за
това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването, както и отказът за
съставянето му не са индивидуални административни актове по смисъла на
чл. 214 ЗУТ. Отказът за съставяне на акта, представлява отказ за извършване
на административна услуга по смисъла на §8 ПЗР ЗА и подлежи на обжалване
по реда на АПК. Мотивираният отказ за съставяне на акта се постановява в
срока за извършване на услугата и се съобщава на молителя в 3-дневен срок
от издаването му. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване,
което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице или чрез
отправяне на писмено съобщение. Когато адресът на молителя не е известен
или същият не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя
на таблото за обявления в сградата и интернет страницата на община Козлодуй
(чл.61 АПК). Непроизнасянето в срок по искане за установяване съответствието
на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по
отношение на застрояването, съответно за съставяне на констативен акт по
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., се смята за мълчалив отказ да бъде извършена
услугата (чл. 58, ал. 1 АПК).

VІ. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за представяне на административната услуга е 6 дни.
VІІ. Обжалване на отказа
Както изричният така и мълчаливият отказ може да бъде оспорен по адми-

нистративен ред пред кмета на община Козлодуй (чл. 93, ал. 3 АПК). Жалбата
се подава в писмена форма, в 14-дневен срок от съобщаване на отказа. Мълча-
ливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в
който служителят е бил длъжен да извърши проверката и да състави конста-
тивния акт (чл.84 АПК). Отказът за съставяне на акта може да се оспори пред
съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по администрати-
вен ред (чл. 148 АПК). Срокът за оспорване на изричният отказ е 14-дневен
срок от съобщаването му, а на мълчаливият - едномесечен срок от изтичането
на срока, в който е следвало да бъде съставен констативния акт (чл. 149, ал. 1
и 2 АПК). Когато отказът е бил обжалван по административен ред, посочените
срокове започват да текат, съответно от съобщението, че кмета на общината
се е произнесъл по жалбата с решение, а ако органът не се е произнесъл - от
крайната дата, на която е следвало да се произнесе (чл. 149, ал. 3 АПК). Ком-
петентен да разгледа жалбата е Административен съд – гр. Враца (чл. 132, ал.
1 и чл. 133, ал. 1 АПК).

VIІІ. Такси
За извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с

издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на
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застрояването при завършването на строителните и монтажните работи по фун-
даментите на строежа се дължи такса, както следва:

- за сгради І, ІІ, ІІІ категория - 25 лв.;
- за сгради ІV, V категория - 20 лв.

образци и формуляри
Заявление за установяване на съответствието на строежа с издадените

строителни книжа и ПУП
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Информация за административна услуга

проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни

книжа и за това, че пУп е приложен на място по отношение на застрояването

1. Орган, пред който се подават документите: длъжностно лице от общинската администра-

ция

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- проектна документация с оригинална скица (виза);

- строително разрешение и заверена Заповедна книга;

- договор с фирма изпълняваща строителен надзор или декларация за техническо ръковод-

ство;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: три дни от завършването на строителните и монтажните

работи по фундаментите на строежа

5. Производство по предоставяне на услугата:

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист. След получава-

нето на документите, те се насочват от него към дирекция "Устройство на територията,

икономически дейности и проекти", където преписката се предава за преглед в отдел "Територи-

ално устройство, строителство, екология и икономическо развитие".

Длъжностно лице от този отдел извършва проверка на представените строителни книжа, акто

и на строежа на място. Резултатите от проверката се отразяват в констативен акт за устано-

вяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен

по отношение на застрояването. Ако в резултат на проверката се установят отклонения, тези об-

стоятелства се отбелязват в акта и се описват. Актът се подписва от длъжностното лице, лицето

упражняващо строителен надзор (техническия ръководител) и строителя. Констативният акт за

установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подроб-

ният устройствен план е приложен по отношение на застрояването се съставя в четири еднооб-

разни екземпляра - по един за общинската администрация, за възложителя, за строителя и за

строителния надзор и се съхранява от посочените лица. Екземпляр от акта се съхранява за-

дължително на строежа за представяне на контролните органи при проверка.

6. Срок за предоставяне на услугата: 6 дни

7. Такси:

- за сгради І, ІІ, ІІІ категория - 25 лева;

- за сгради ІV, V категория - 20 лева.



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЕ За сТроЕЖ БЕЗ оДоБрЯванЕ на 
инвЕсТиЦионни проЕкТи

правно основание
чл. 147, 148 и 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 107, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 38, т. 7 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и админи-

стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Коз-
лодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на
Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са редът и условията, при които възложите-

лят може да получи разрешение за строеж в случаите, когато не се изисква
одобряване на инвестиционен проект.

Съгласно чл. 147 ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти
за издаване на разрешение за строеж, освен за недвижими културни ценности
и за обекти в техните граници и охранителни зони, за следните обекти:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите
от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 ЗУТ, освен ако с реше-
ние на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръже-
нията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата

им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежа-

щия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 квад-

ратни метра;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата,

които не са от световно или национално значение;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към

първостепенната улична мрежа;
За строежите по т. 1, 3, 5, 7 и 12 се представя становище на инженер-кон-

структор с указания за изпълнението им.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, освен

за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от
една община или област, за обекти с национално значение и за специалните
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обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната (чл. 148, ал. 2 и 3 от
ЗУТ).

ІІ. Заявител
Заявители могат да бъдат лицата, които притежават качеството "възложи-

тел" или изрично упълномощени от възложителя лица.
По смисъла на чл. 161 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето,

на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право
да строи в чужд имот по силата на специален закон.

ІІІ. Необходими документи
В хипотезите на чл. 147, ал. 1, т. 1-12 от ЗУТ, при които не се изисква одоб-

ряване на инвестиционен проект, разрешението за строеж се издава само въз
основа на заявление и документ за собственост, за учредено право на строеж
или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон (чл. 153,
ал. 1 от ЗУТ).

За строежите по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, и 12 от ЗУТ (стопански постройки
със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застроя-
ване; оранжерии с площ до 200 кв. м; подпорни стени с височина до 2 м над
нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транс-
портни обекти; огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над
прилежащия терен и за остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на
разположените към първостепенната улична мрежа) се представя становище
на инженер-конструктор с указания за изпълнението им (чл. 147, ал. 2 от ЗУТ).

ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

издаване на разрешение за строеж до главния архитект на община Козлодуй.
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за ин-
формация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеж-
дат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията,
икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките на един ден. Директорът
на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резо-
люция за изпълнение.

Главният архитект на общината издава разрешение за строеж в срок 4 дни
от получаване на преписката.

За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (рай-
она) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтере-
суваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Съобщаването се извършва от главен специалист "Архитектура, градо-
устройство и контрол по строителството", който изготвя писма обявления в 7-
дневен срок и ги изпраща до заинтересуваните лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от
ЗУТ.

Разрешението за строеж заедно или отказът за издаването му подлежат на
обжалване по законосъобразност в 14-дневен срок от съобщението за тяхното
издаване, респ. от получаването на мотивирания отказ. Жалбите се подават
чрез органа, издал акта, до началника на регионалната дирекция за национален
строителен контрол.

Когато издадено разрешение за строеж не бъде обжалвано от никое от за-
интересуваните лица в 14-дневен срок от получаване на обявлението, разре-
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шението за строеж влиза в сила и не подлежи на обжалване.
В срок 2 дни след влизане в сила на разрешението за строеж оригиналите

на разрешението се заверяват от главния архитект на общината.
Завереното разрешение за строеж се връчва на заявителя от ЦИОГ към ди-

рекция УТИДП след проверка документа за платена такса.
V. Такса - 20 лв.

образци и формуляри
Заявление за разрешение за строеж
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Информация за административна услуга

издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост/право на строеж;

- договор в нотариална форма с останалите собственици при съсобственост; - одобрени и ва-

лидни инвестиционни проекти по части, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 или чл. 147 от ЗУТ или съоб-

разно спецификата на строежа;

- отрязък от договора за проектиране, удостоверяващ, че договоът е регистриран;

- други документи съобразно спецификата на строежа, местоположението и формите на

собственост.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за издаване на раз-

решение за строеж до главния архитект на община Козлодуй. Заявлението и приложените към

него документи се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ),

където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията,

икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките на един ден. Директорът на дирекция

УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение.

Главният архитект на общината издава разрешение за строеж в срок 4 дни от получаване на

преписката.

За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за от-

каза да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по

реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването се извършва от главен специа-

лист "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството", който изготвя писма обявле-

ния в 7-дневен срок и ги изпраща до заинтересуваните лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.

Разрешението за строеж заедно или отказът за издаването му подлежат на обжалване по за-

коносъобразност в 14-дневен срок от съобщението за тяхното издаване, респ. от получаването

на мотивирания отказ. Жалбите се подават чрез органа, издал акта, до началника на регионал-

ната дирекция за национален строителен контрол.

Когато издадено разрешение за строеж не бъде обжалвано от никое от заинтересуваните

лица в 14-дневен срок от получаване на обявлението, разрешението за строеж влиза в сила и не

подлежи на обжалване.

В срок 2 дни след влизане в сила на разрешението за строеж оригиналите на разрешението

се заверяват от главния архитект на общината.

Завереното разрешение за строеж се връчва на заявителя от ЦИОГ към дирекция УТИДП

след проверка документа за платена такса.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такса - 20 лв.



сЪсТавЯнЕ на консТаТивЕн акТ За нЕЗаконно сТроиТЕЛсТво

правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 224, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика

Предмет на настоящата услуга са редът и условията за съставяне на кон-
стативен акт за незаконно строителство от специализираните контролни органи
на община Козлодуй по сигнал на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 224, ал. 1 ЗУТ на спиране подлежи строеж или част от строеж,
който се извършва:

- без одобрени инвестиционни проекти и/или без влязло в сила разрешение
за строеж;

- при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ;
- със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания

към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните
и монтажните работи;

- без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв
е задължителен;

- без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е за-
верена заповедната книга;

- без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда
на чл. 125, ал. 5 ЗУТ- за недвижими културни ценности и за строежи в техните
граници и охранителните им зони.

За установяване на горепосочените обстоятелства на основание чл. 224, ал.
2 ЗУТ се съставя констативен акт от длъжностните лица по чл. 223, ал. 2 ЗУТ -
служители от общинската администрация за контрол по строителството. В рам-
ките на община Козлодуй тази функция изпълняват лицата на длъжност главен
специалист "Контрол по строителството" от отдел "Териториално устройство,
строителство, екология и икономическо развитие". Въз основата на съставения
от тях констативен акт за незаконно строителство кметът на общината издава
заповед за спиране на строежа до отстраняване на нарушенията и заплащане
на дължимите глоби и имуществени санкции.

Ако нарушенията са неотстраними във връзка със съставения констативен
акт и на основание чл. 225, ал. 1 ЗУТ Началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава запо-
вед за премахване на строежа или на част от него. Съгласно чл. 225, ал. 2 ЗУТ
на премахване подлежат строежи или части от тях, които се извършват:

- в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен
план;
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- без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
- при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по чл.

154, ал. 2, т. 1-4 ЗУТ;
- със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания

към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните
и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и без-
опасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в
съответствие с изискванията на този закон;

- без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда
на чл. 125, ал. 5 ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните
граници и охранителните им зони.

процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
На основание чл. 223, ал. 1 и 2 ЗУТ общинските администрации осъществя-

ват контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвести-
ционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и
нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство
на територията. В администрацията на всяка община се назначава служител
или служители за контрол по строителството, които осъществяват контрола,
като предотвратяват, не допускат и констатират нарушения в строителството.
Съгласно този текст за територията на община Козлодуй компетентни да съста-
вят актове за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 ЗУТ са лицата на
длъжност главен специалист "Контрол по строителството" от отдел "Територи-
ално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" към дирек-
ция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти".

II. Заявител
Право да искат съставяне на актове за незаконно строителство от общин-

ската администрация имат всички заинтересовани лица. Такива са най-вече но-
сителите на права върху недвижимите имоти, в рамките на които е
констатирано наличие на незаконен строеж. Заинтересовано може да бъде и
всяко друго лице, на което съответният незаконен строеж нарушава или възпре-
пятства упражняването на законовите му права. Не на последно място, тъй като
спазването на законността относно строителството на сгради и обекти е от
висок обществен интерес, констативен акт може да бъде съставен и по сигнал
до общината подаден от всеки друг гражданин или в резултат на периодичните
проверки или след самосезиране на общинските контролни органи.

III. Необходими документи
За да започне производството по настоящата услуга в община Козлодуй се

подават следните документи:
- заявление (жалба) по образец с посочени името, адреса и ЕГН/ЕИК на на-

рушителя и на собственика (ако са известни);
- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор

или друг документ);
- нотариално заверена декларация за годината на строителство (при узако-

няване от собственика);
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- скица от ЗРП (ПРЗ);
- строително разрешение за всички сгради в парцела (урегулирания имот).
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заинтересованите лица адресират заявлението до специализираната об-

щинска администрация - дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти". Документите се подават в Центъра за информация и об-
служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специа-
лист и се препращат към отдел "Териториално устройство, строителство,
екология и икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР). Началника на отдела пре-
глежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение,
като нарежда извършване на проверка на данните в него на главен специалист
"Контрол по строителството". Последният незабавно извършва проверка на
място и съпоставя резултатите от нея с устройствения план на имота. 

На основание чл. 223, ал. 4 ЗУТ при изпълнение на функциите си служите-
лите от общинските администрации по контрол на строителството имат право:

- на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по
време на тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3 ЗУТ;

- да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легити-
мация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от ли-
цата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните
администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните
дружества;

- да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и адми-
нистративно обслужване при условия и по ред, определени със закон.

При констатиране на незаконен строеж служителят е длъжен в тридневен
срок да състави и връчи на нарушителя констативен акт по чл. 224, ал. 2 или
по чл. 178, ал. 5 ЗУТ. В тридневен срок от изтичането на срока за възражения
констативният акт по чл. 178, ал. 5 ЗУТ се изпраща в Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК).

Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да по-
дадат възражения в седемдневен срок.

След изтичане на срока за възражения, регионалните дирекции по нацио-
нален строителен контрол изпращат цялата преписка на Началника на ДНСК
за образуване на производство за премахване на строежа. Със заповед на На-
чалника на ДНСК са предоставени правомощия на Началниците на сектори да
издават заповеди за премахване за част от незаконните строежи, а именно: жи-
лищни и смесени сгради с височина до 10 м., производствени, складови и об-
ществено-обслужващи сгради с РЗП до 500 кв. м, сгради за паркинг-гаражи и
открити паркинги до 50 паркоместа, пристройки и надстройки към сгради на ос-
новното застрояване, постройки на допълващо застрояване, стопански по-
стройки със селскостопанско предназначение, временни строежи, инсталации,
съоръжения и уредби с изключение на съоръжения с повишена опасност, под-
лежащи на държавен технически надзор, басейни, оранжерии, огради и др. по-
добни. Правомощия да издават заповеди за премахване на незаконните
строежи от четвърта, пета и шеста категория, както и на незаконни строежи, за-
сягащи недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "на-
ционално значение" са предоставени и на Началниците на РДНСК.
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V. Такси
За съставяне на акт за незаконно строителство такса не се дължи.

Образци и формуляри
Заявление за съставяне на констативен акт за незаконно строителство
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Информация за административна услуга

съставяне на констативен акт за незаконно строителство

1. Орган, пред който се подават документите: специализираната общинска администрация на

община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор или друг доку-

мент);

- нотариално заверена декларация за годината на строителство (при узаконяване от собстве-

ника);

- скица от ЗРП (ПРЗ);

- строително разрешение за всички сгради в парцела (урегулирания имот).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заинтересованите лица адресират заявлението до специализираната общинска администра-

ция - дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти".

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ),

където се приемат и преглеждат от специалист и се препращат към отдел "Териториално устрой-

ство, строителство, екология и икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР). Началника на отдела пре-

глежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение, като нарежда

извършване на проверка на данните в него на главен специалист "Контрол по строителството".

Последният незабавно извършва проверка на място и съпоставя резултатите от нея със съще-

ствуващия устройствения план на имота.

На основание чл. 223, ал. 4 ЗУТ при изпълнение на функциите си служителите от общин-

ските администрации по контрол на строителството имат право:

- на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното

ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3 ЗУТ;

- да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени

справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната пло-

щадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоа-

тационните дружества;

- да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно об-

служване при условия и по ред, определени със закон.

При констатиране на незаконен строеж служителят е длъжен в тридневен срок да състави и

връчи на нарушителя констативен акт по чл. 224, ал. 2 или по чл. 178, ал. 5 ЗУТ. В тридневен

срок от изтичането на срока за възражения констативният акт по чл. 178, ал. 5 ЗУТ се изпраща в

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). 

Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения

в седемдневен срок. След изтичане на срока за възражения, регионалните

дирекции по национален строителен контрол изпращат цялата преписка на Началника на

ДНСК за образуване на производство за премахване на строежа. Със заповед на Началника на

ДНСК са предоставени правомощия на Началниците на сектори да издават заповеди за према-

хване за част от незаконните строежи, а именно: жилищни и смесени сгради с височина до 10 м.,

производствени, складови и обществено-обслужващи сгради с РЗП до 500 кв. м, сгради за пар-

кинг-гаражи и открити паркинги до 50 паркоместа, пристройки и надстройки към сгради на основ-

ното застрояване, постройки на допълващо застрояване, стопански постройки със



селскостопанско предназначение, временни строежи, инсталации, съоръжения и уредби с из-

ключение на съоръжения с повишена опасност, подлежащи на държавен технически надзор, ба-

сейни, оранжерии, огради и др. подобни. Правомощия да издават заповеди за премахване на

незаконните строежи от четвърта, пета и шеста категория, както и на незаконни строежи, зася-

гащи недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение" са

предоставени и на Началниците на Регионална дирекция за национален строителен контрол.

6. Срок за предоставяне на услугата: 3 дни

7. Такси: няма
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вЪЗсТановЯванЕ на сТроиТЕЛни книЖа по чЛ. 145, аЛ. 5 ЗУТ
чрЕЗ оДоБрЯванЕ на инвЕсТиЦионЕн проЕкТ 

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът,

са изгубени, те се възстановяват от собственика с изготвен от него нов инве-
стиционен проект, заснемане на извършения строеж и представеняне на доку-
ментите по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и 5 и ал. 2 ЗУТ. Проектът-заснемане се одобрява
от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след
представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените
строителни книжа. 

Предмет на настоящата услуга са редът и условията, при които се възста-
новяват одобрени, но изгубени инвестиционни проекти.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Съгласно чл. 145, ал. 5 ЗУТ, органът, който е компетентен да одобри първо-

началния инвестиционен проект е този, който одобрява инвестиционния про-
ект.

ІІ. Заявител
Инициатор на услугата за възстановяване на инвестиционен проект може

да бъде лице, което притежава качеството възложител по смисъла на чл. 161,
ал. 1 ЗУТ – собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на
строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата
на специален закон или изрично упълномощено от възложителя лице.

ІІІ. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга, съгласно чл. 145, ал. 5 ЗУТ са посочени в
чл. 144, ал. 1, т. 1- 3 и 5 и ал. 2 ЗУТ, и те са:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор
и др.);

- виза за проектиране;
- три копия от проекта, който съдържа всички части, указани във визата,

съгласувани със съответните експлоатационни дружества; конструктивна част
с експертиза и статически изчисления за доказване на носимоспособност по
чл. 169 ЗУТ на конструкцията и заверени от технически контрол;

- наказателното постановление;
- квитанция за платена глоба;
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- съгласувателни писма от РИОКОЗ, РИОСВ, РСПАБ и от експлоатацион-
ните дружества;

- становище на главния архитект;
- декларация от заинтересованите собственици;
- нотариално заверена декларация от собственика за стойността на обекта

(ако не е уточнена в проектната документация);
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

одобряване на инвестиционен проект  за възстановяване на изгубени строи-
телни книжа до главния архитект на община Козлодуй.

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за
информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и се пре-
глеждат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на територията, ико-
номически дейности и проекти" (УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП
получава документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение. 

Възложителят или упълномощено от него лице получава одобрения проект
от специалист ЦИОГ. Срокът за извършване на услугата започва да тече от
деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на цената
на услугата (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй).

V. Отказ и обжалване
Компетентният орган – главния архитект на общината, може да постанови

отказ за одобряване инвестиционния проект само по законосъобразност, като
е длъжен да посочи мотивите за това. Отказът се съобщава писмено на заяви-
теля по реда на АПК (чл. 146 ЗУТ).

Отказите на главния архитект на общината не подлежат на пряко съдебно
обжалване (чл. 216, ал. 1, т. 1 ЗУТ). Жалбите се подават от възложителя или
упълномощено от него лице, чрез органа, чийто акт се обжалва до началника
на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на те-
риторията на която се намира недвижимият имот, в 14-дневен срок от съобща-
ване на отказа. Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед по
основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост,
в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК под-
лежат на обжалване пред съответния административен съд, в 14-дневен срок
от съобщаването (чл. 215 ЗУТ).

VI. Такси
Съгласно Приложение № 1, Раздел ІІ, т. 6 от Наредба № 11 на Общински

съвет – гр. Козлодуй, за възстановяване на строителни книжа по чл.145, ал.5
ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект  с внесен доклад за оценка на
съответствията се събират такси, както следва:

- за обекти I, II и III категория – 0.2 % от строителната стойност на обекта и
след одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 500 лв./кв.м. (но не
по-малко от 30 лв.);

- за обекти IV и V категория – 0.2 % от строителната стойност на обекта и
след одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 400 лв./кв.м. (но не
по-малко от 30 лв.);

- за обекти VI категория – 0.2 % от строителната стойност на обекта и след
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одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м. (но не по-
малко от 30 лв.).

образци и формуляри
Заявление за одобряване на инвестиционен проект за узаконяване
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Информация за административна услуга

възстановяване на строителни книжа по чл. 145 ал. 5 ЗУТ чрез одобряване на

инвестиционен проект за узаконяване

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор и др.);

- виза за проектиране;

- три копия от проекта, който съдържа всички части, указани във визата, съгласувани със

съответните експлоатационни дружества; конструктивна част с експертиза и статически изчисле-

ния за доказване на носимоспособност по чл. 169 ЗУТ на конструкцията и заверени от техниче-

ски контрол;

- наказателното постановление;

- квитанция за платена глоба;

- съгласувателни писма от РИОКОЗ, РИОСВ, РСПАБ и от експлоатационните дружества;

- становище на главния архитект;

- декларация от заинтересованите собственици;

- нотариално заверена декларация от собственика за стойността на обекта (ако не е уточ-

нена в проектната документация);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за одобряване на

инвестиционен проект за узаконяване до главния архитект на община Козлодуй.

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и се преглеждат от специалист ЦИОГ към

дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).

Директорът на дирекция УТИДП получава документите в срок от един ден и поставя резолю-

ция за изпълнение. За извършване на услугата е наложително извършване на заснемане на обе-

кта на място и представяне на резултатите от тази проверка на длъжностните лица в общината

за сравнение със съдържанието на проекта. В срок от 10 дни от подаване на документите и за-

снемането на строежа главният архитект на община Козлодуй разглежда документацията и се

произнася по инвестиционния проект за узаконяване. Ако решението му е положително проекта

се одобрява като се заверява всяка негова страница. Възложителят или упълномощено от него

лице получава ободрения проект от специалист ЦИОГ. Срокът за извършване на услугата за-

почва да тече от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на цената

на услугата (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет - гр. Козлодуй).

6. Срок за предоставяне на услугата: 10 дни

7. Такси

- за обекти I, II и III категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена

строителна стойност за РЗП не по-малко от 500 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева);

- за обекти IV и V категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена

строителна стойност за РЗП не по-малко от 400 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева);

- за обекти VI категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена строи-

телна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева).



вЪЗсТановЯванЕ на сТроиТЕЛни книЖа по чЛ. 145, аЛ. 5 ЗУТ
чрЕЗ оДоБрЯванЕ на инвЕсТиЦионЕн проЕкТ с внЕсЕн ДокЛаД

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът,

са изгубени, те се възстановяват от собственика с изготвен от него нов инве-
стиционен проект, заснемане на извършения строеж и представеняне на доку-
ментите по чл. 144, ал. 1, т. 1-3 и 5 и ал. 2 ЗУТ. Проектът-заснемане се одобрява
от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след
представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените
строителни книжа.

Предмет на настоящата услуга е редът за възстановяване на одобрени, но
изгубени инвестиционни проекти (строителни книжа) чрез внесяне на доклад
до Общински екпертен съвет по усройство на територията (ОЕСУТ).

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Съгласно чл. 145, ал. 5 ЗУТ, органът, който е компетентен да одобри първо-

началния инвестиционен проект е този, който одобрява инвестиционния проект
за узаконяване на строеж с изгубени строителни книжа. Идейните инвести-
ционни проекти, с изключение на проектите за строежи, финансирани изцяло
или частично със средства от републиканския бюджет, за специални обекти,
свързани с отбраната и сигурността на страната, за обекти на техническата ин-
фраструктура с обхват и значение за повече от една община или област, за обе-
ктите с национално значение и за недвижими културни ценности и за строежи
в техните граници и охранителните им зони, подлежат на одобряване от главния
архитект на общината (чл. 141 ЗУТ). Той е председател на ОЕСУТ и за про-
ектите чието първоначално съгласуване с този съвет е било необходимо,
следва повторно свикване на съвета за разглеждане на представените доку-
менти. Разглеждането на искането става с внасяне на доклад за оценка на съот-
ветствието от главния архитект до ОЕСУТ.

ІІ. Заявител
Инициатор на услугата за възстановяване на инвестиционен проект може

да бъде лице, което притежава качеството възложител по смисъла на чл. 161,
ал. 1 ЗУТ – собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на
строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата
на специален закон или изрично упълномощено от възложителя лице.

ІІІ. Необходими документи
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Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-
вършване на разглежданата услуга, съгласно чл. 145, ал. 5 ЗУТ са посочени в
чл. 144, ал. 1, т. 1- 3 и 5 и ал. 2 ЗУТ, и те са:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор
и др.);

- решение на общото събрание за приемане на проекта за сгради жилищно-
строителни кооперации;

- документ за съгласие в хипотезите на чл. 37, ал.3 и 4, чл. 183 и чл. 185-
188 от ЗУТ;

- виза за проектиране (оригинал);
- три копия от проекта, които съдържат всички части, указани във визата -

конструктивна част с експертиза и статически изчисления за доказване на но-
симоспособност по чл. 169 ЗУТ на конструкцията (заверени от технически конт-
рол), трасировъчен план и вертикална планировка, необходимите проектни
части на инсталациите, в т.ч. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура, без които строежът не може да се ползва по
предназначение, проект за организация и изпълнение на строителството (ако
е необходимо), както и технологичната част за строежите, в които се предвижда
производствена или друга технология - всяка част включва обяснителна за-
писка, чертежи и изчисления заверени съгласно чл. 139, ал. 3 и 4 от ЗУТ и в
съответствие с действащата нормативна уредба по проектирането;

- наказателното постановление;
- квитанция за платена глоба;
- съгласувателни писма от РИОКОЗ, РИОСВ, РСПАБ и от експлоатацион-

ните дружества;
- становище на главния архитект;
- декларация от заинтересованите собственици;
- положителна оценка за въздействие върху околната среда (ако се изисква

такава с нормативен акт);
- нотариално заверена декларация от собственика за стойността на обекта

(ако не е уточнена в проектната документация);
- документ за платена такса;
- други документи съобразно спецификите на строежа.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

одобряване на инвестиционен проект чрез доклад до ОЕСУТ до главния архи-
тект на община Козлодуй.

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за
информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и се пре-
глеждат от специалист. Той образува преписка по искането и я препраща към
дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти"
(УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП получава документите в срок от един
ден и поставя резолюция за изпълнение.

От там преписката се предава на главния архитект за изготвяне на доклад.
Последният в срок до 27 дни от получаването на документите свиква ОЕСУТ
за разглеждане на искането. На свиканото заседание проекта се съгласува с
устройствените планове на общината и се проверява изцяло за съответствие
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с разпоредбите на ЗУТ и изграденото на място от изпълнителя на обекта. Из-
вършва се задължително техническо заснемане на изпълнението му и при
нужда се изисква допълнителна документация.

При положително становище на ОЕСУТ, главният архитект в срок от 3 дни
одобрява проекта и заверява всяка негова страница и приложенията към него.

Възложителят или упълномощено от него лице получава одобрения проект
от специалист ЦИОГ. Срокът за извършване на услугата е до 30 дни и започва
да тече от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане
на цената на услугата (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет – гр.
Козлодуй).

V. Отказ и обжалване
Компетентният орган - главния архитект на общината, може да постанови

отказ за одобряване инвестиционния проект за узаконяване само по законосъ-
образност, като е длъжен да посочи мотивите за това. Отказът се съобщава
писмено на заявителя по реда на АПК (чл. 146 ЗУТ).

Отказите на главния архитект на общината не подлежат на пряко съдебно
обжалване (чл. 216, ал. 1, т. 1 ЗУТ). Жалбите се подават от възложителя или
упълномощено от него лице, чрез органа, чийто акт се обжалва до началника
на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на те-
риторията на която се намира недвижимият имот, в 14-дневен срок от съобща-
ване на отказа. Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед по
основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост,
в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК под-
лежат на обжалване пред съответния административен съд, в 14-дневен срок
от съобщаването (чл. 215 ЗУТ).

VI. Такси
Съгласно Приложение № 1, Раздел ІІ, т. 11 от Наредба № 11 на Общински

съвет – гр. Козлодуй, за възстановяване на строителни книжа по чл.145, ал.5
ЗУТ във връзка с §184, т. 7 ПРЗ ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект
за узаконяване – с доклад за оценка на съответствията чрез общинския екс-
пертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) се събират такси, както
следва:

- за обекти I, II и III категория – 0.15 % от строителната стойност на обекта и
след одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 500 лв./кв.м. (но не
по-малко от 55 лв.) и 20 лв. при всяко внасяне на проекта.

- за обекти IV и V категория – 0.15 % от строителната стойност на обекта и
след одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 400 лв./кв.м. (но не
по-малко от 55 лв.) и 20 лв. при всяко внасяне на проекта.

- за обекти VI категория – 0.15 % от строителната стойност на обекта и след
одобрена строителна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м. (но не по-
малко от 55 лв.) и 20 лв. при всяко внасяне на проекта.

образци и формуляри
Заявление за одобряване на инвестиционен проект за узаконяване
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Информация за административна услуга

възстановяване на строителни книжа по чл. 145 ал. 5 ЗУТ чрез одобряване на

инвестиционен проект за узаконяване

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор и др.);

- виза за проектиране;

- три копия от проекта, който съдържа всички части, указани във визата, съгласувани със

съответните експлоатационни дружества; конструктивна част с експертиза и статически изчисле-

ния за доказване на носимоспособност по чл. 169 ЗУТ на конструкцията и заверени от техниче-

ски контрол;

- наказателното постановление;

- квитанция за платена глоба;

- съгласувателни писма от РИОКОЗ, РИОСВ, РСПАБ и от експлоатационните дружества;

- становище на главния архитект;

- декларация от заинтересованите собственици;

- нотариално заверена декларация от собственика за стойността на обекта (ако не е уточ-

нена в проектната документация);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за одобряване на

инвестиционен проект за узаконяване до главния архитект на община Козлодуй.

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и се преглеждат от специалист ЦИОГ към

дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).

Директорът на дирекция УТИДП получава документите в срок от един ден и поставя резолю-

ция за изпълнение. За извършване на услугата е наложително извършване на заснемане на обе-

кта на място и представяне на резултатите от тази проверка на длъжностните лица в общината

за сравнение със съдържанието на проекта. В срок от 10 дни от подаване на документите и за-

снемането на строежа главният архитект на община Козлодуй разглежда документацията и се

произнася по инвестиционния проект за узаконяване. Ако решението му е положително проекта

се одобрява като се заверява всяка негова страница. Възложителят или упълномощено от него

лице получава ободрения проект от специалист ЦИОГ. Срокът за извършване на услугата за-

почва да тече от деня на подаване на необходимия набор от документи и заплащане на цената

на услугата (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет - гр. Козлодуй).

6. Срок за предоставяне на услугата: 10 дни

7. Такси

- за обекти I, II и III категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена

строителна стойност за РЗП не по-малко от 500 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева);

- за обекти IV и V категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена

строителна стойност за РЗП не по-малко от 400 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева);

- за обекти VI категория - 0.2 % от строителната стойност на обекта и след одобрена строи-

телна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м. (но не по-малко от 30 лева).



сЪсТавЯнЕ на проТокоЛи За нанЕсЕни ЩЕТи в часТни 
ЖиЛиЩа на ФиЗичЕски и ЮриДичЕски ЛиЦа

правно основание

Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за съставяне на
протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица
при търсене на отговорност в случаите по чл. 163, ал. 3 ЗУТ.

процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентен орган по извършване на административната услуга е кметът

на община Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице.
II. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат физически и юридически

лица, които са собственици на имоти, на които са им нанесени щети. 
IIІ. Необходими документи
Подава се заявление за съставяне на протокол за нанесени щети в частни

жилища на физически и юридически лица, като към него се прилагат следните
документи:

- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на само-
личността);

- документ за собственост;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй. Образуваната
преписка се насочва към дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология
и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на
дирекцията извършва проверка на документите, след което същите се насочват
към главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, еко-
логия и икономическо развитие", който изготвя протокола й го препраща към
Центъра за информация и обслужване на гражданите към община Козлодуй,
откъдето заявителят може да го получи.

V. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за извършване на административната услуга е 30 дни (Приложение

№ 1, Раздел ІІ, т. 28 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).
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VІ. Такси
Дължимата за извършване на административната услуга такса е в размер

на 12 лева (Приложение № 1, Раздел ІІ, т. 28 от Наредба № 11 на общински
съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища на

физически и юридически лица
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Информация за административна услуга

съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на 

физически и юридически лица

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на самоличността);

- документ за собственост;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. Образуваната преписка се насочва към дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устрой-

ство, строителство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Ди-

ректорът на дирекцията извършва проверка на документите, след което същите се насочват към

главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо

развитие", който изготвя протокола й го препраща към Центъра за информация и обслужване на

гражданите към община Козлодуй, откъдето заявителят може да го получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: 12 лева



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ДоБровоЛна ДЕЛБа

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Характеристика
Издаването на удостоверение за доброволна делба е вид техническа услуга,

която се извършва от общинската администрация. Удостоверението е предпо-
ставка за извършване на доброволна делба на даден обект (сграда, жилище и
др.), както и за извършване на правни сделки (продажба, замяна, дарение) с
части от този обект.

Целта на процедурата е издаването на документ, който удостоверява, че да-
деният обект може да бъде обособен в два или повече самостоятелни обекти.

Понятието "обект" е дефинирано в § 5, т. 39 от Допълнителни разпоредби
на ЗУТ като самостоятелен строеж с определено наименование и местополо-
жение или реална част от строеж със самостоятелно функционално предна-
значение. 

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Удостоверението за поделяемост по чл. 202 ЗУТ се издава от главният ар-

хитект  на община Козлодуй. 2. Заявител
Заявител по тази услуга може да бъде собственикът на обекта или негов на-

следник.
3. Необходими документи
За извършване на услугата се подава заявление за издаване на удостове-

рение за поделяемост, към което трябва да се приложи документ за собстве-
ност. Когато заявлението се подава от наследници на починал собственик, към
него се прилага удостоверение за наследници.

Едновременно със заявлението за издаване на удостоверение за поделяе-
мост може да се подаде и искане за одобряване на инвестиционните проекти
с предвиденото обособяване. Ако последните предварително са били одоб-
рени, те се прилагат към заявлението. 4. Вътрешен ход на административната
услуга

Заявлението и другите приложими документи се подават от собственика на
обекта. След завеждането им в община Козлодуй техническата служба на об-
щината ги разглежда.

Ако заявлението съдържа и искане за одобряване на инвестиционни проекти
за делба, то те трябва да бъдат одобрени от главния архитект на общината и
след това да се изготви исканото удостоверение.

Копия от одобрените инвестиционни проекти, съгласно чл. 204 ЗУТ, се пред-
ставят в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Срокът за издаване на исканото удостоверение не може да надвишава 1
месец от подаване на заявлението, а когато има искане и за одобряване на ин-
вестиционен проект - от неговото одобряване.

Ако компетентният орган не се произнесе в законния срок, счита се, че е на-
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лице мълчалив отказ. Изричният и мълчаливият отказ подлежат на оспорване
по административен и съдебен ред. Съгласно § 8 от Преходните и заключи-
телни разпоредби на АПК, уредените в кодекса производства по издаване на
индивидуални административни актове и тяхното обжалване по администра-
тивен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни
услуги и обжалване на отказите да се извършат такива. Разпоредбата на чл.
148 АПК предвижда, че отказът може да се оспори пред съда и без да е изчер-
пана възможността за оспорването му по административен ред. Компетентен
е административният съд, в района на който е седалището на органа, издал
или отказал да издаде искания акт.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За сТЕпЕн на 
ЗавЪрШЕносТ на сТроЕЖ

правно основание
чл. 181 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за из-
пълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Наредба за административното обслужване (НАО)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на

прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сгра-
дата в груб строеж. След завършване на сградата в груб строеж, констатирано
с протокол на общинската администрация, предмет на прехвърлителна сделка
може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение
за степен на завършеност на строеж от органите на общинската администра-
ция.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава удостоверението е главният архитект на

общинатна.
ІІ. Заявител
Инициатор на услугата може да бъде лице, което притежава качеството

възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ – собственикът на имота, лицето,
на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право
да строи в чужд имот по силата на специален закон.

ІІІ. Необходими документи
За издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж се по-

дава заявление, придружено от:
- документ за собственост, учредено право на строеж;
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- разрешение за строеж;
- снимков материал за обекта;
- протокол за достигнати нива.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ към дирекция УТИДП. Директорът на дирекция
УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за из-
пълнение.
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Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа
без прекъсване. На основание чл. 10, ал. 4 НАО когато има потребители на ад-
министративни услуги в края на обявеното работно време, работата про-
дължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два
астрономически часа след обявеното работно време.

Заявлението се предава в дирекция УТИДП. главен специалист от отдел "Те-
риториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" (ТУ-
СЕИР) проверява представените документи, както и строежа на място и изготвя
удостоверение за степента на завършеност на строежа след получаване на
преписката. Удостоверението се представя за съгласуване и подпис на глав-
ният архитект, който го подписва в срок един ден и се предава в ЦИОГ за
връчване на заявителя.

Общият срок за предоставяне на услугата е 7 дни.
V. Такси
В Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй е предвидена такса за из-

даване на удостоверение за степен на завършеност на строеж в размер на 12
лева.

образци и формуляри
Примерно заявление за издаване на удостоверение за степен на завърше-

ност на строеж
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице.

2. Документи, които се прилагат при подаване/към заявлението:

- документ за собственост, учредено право на строеж;

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- разрешение за строеж;

- снимков материал за обекта;

- протокол за достигнати нива.

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към ди-

рекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП). Директорът на

дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение.

Районен строителен техник от отдел "Териториално устройство, строителство, екология и иконо-

мическо развитие" (ТУСЕИР) проверява представените документи, както и строежа на място и

изготвя удостоверение за степента на завършеност на строежа. Удостоверението се представя

за съгласуване и подпис на директор на дирекция УТИДП, който го подписва в срок един ден и се

предава в ЦИОГ за връчване на заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: 12 лева



УчрЕДЯванЕ на право на прЕМинаванЕ прЕЗ ТЕрЕни,
пУБЛична оБЩинска соБсТвЕносТ За иЗГраЖДанЕ на 
ЛинЕЙни оБЕкТи оТ ТЕХничЕскаТа инФрасТрУкТУра - 

воДопровоДи и канаЛиЗаЦии, ТопЛопровоДи, ГаЗопровоДи,
ТЕЛЕФони, ЕЛЕкТроснаБДиТЕЛни и Др. каБЕЛи и МрЕЖи

правно основание
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за общинската собственост
Наредба № 4 на общински съвет за реда за придобиване, управление и раз-

пореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Наредба № 4 на
общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да укаже реда за учредяване право на право

на преминаване през терени, публична общинска собственост, за изграждане
на линейни обекти от техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 64, ал. 1 ЗУТ елементи на техническата инфраструктура са:
- транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мо-

стове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
- преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръже-

нията към тях в неурегулирана територия;
- преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръже-

нията към тях в урегулирана територия;
- разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръже-

нията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиства-
телни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни
станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инста-
лации и общите средства за измерване.

На основание чл. 192, ал. 3 ЗУТ правото на преминаване общински позем-
лени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически
нецелесъобразно, със заповед на на кмета на общината. С правото на преми-
наване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените
имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземле-
ните имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Вло-
шаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти
при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по
изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно с решение на об-
щинския съвет - за общинските поземлени имоти.

Елементите на техническата инфраструктура се предвиждат с устройствени
схеми и планове. Неразделна част от устройствените планове са специализи-
раните схеми, съдържащи информация за вида, размера и техническите ха-
рактеристики на елементите на техническата инфраструктура. Проводите и
съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, поддържат и ре-
монтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоата-
ционни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго.
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Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура
се извършват по общия ред, определен в ЗУТ.

Чл. 66 ЗУТ създава задължение за собствениците на недвижимите имоти
да ги свързват задължително с изградените мрежи и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура. Свързването следва да се осъществи въз основа на из-
дадени строителни книжа.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентни органи
1. Кметът на община Козлодуй, когато поземленият имот се намира на те-

риторията на общината (чл. 192, ал. 3 ЗУТ).
2. Общинският съвет на община Козлодуй, когато се допуска влошаване на

условията на застрояване и ползване на общински поземлен имот, върху който
се учредява право на преминаване (чл. 192, ал. 5 ЗУТ).

ІІ. Заявител
Заявител на услугата е собственикът на поземления имот, който ще се

свързва към обект на техническата и инженерна инфраструктура на терито-
рията на общината.

ІІІ. Нормативно установени изисквания
Нормативно установени изисквания за учредяване право на преминаване

през общински поземлен имот са:
- липса на друга техническа възможност за преминаване до определен по-

землен имот;
- наличие на оценка на правото на преминаване, направена по реда на чл.

210 ЗУТ;
- заплатено право на преминаване в съответствие с оценката, определена

по реда на чл. 210 ЗУТ.
ІV. Необходими документи
Необходими документи за извършване на административната услуга са:
- заявление по образец;
- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, дого-

вор);
- скица-виза на имота/имотите (копие);
- извадка от проекта със ситуация на новопроектираното трасе;
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на услугата
При липса на друга техническа възможност за свързване с обектите от тех-

ническата инфраструктура на недвижим имот собственикът му подава заявле-
ние до кмета на общината за издаване на заповед за учредяване право на
преминаване.

То се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ)
към община Козлодуй и се разглежда от главен експерт от дирекция "Финан-
сово-стoпански дейности и управление на собствеността". Той проверява при-
ложената проектна документация и в срок от 14 дни изготвя доклад за
съответствието й с изискванията на ЗУТ до кмета на общината. Ако доклада е
положителен той изготвя и прилага също заповед на кмета и договор за учре-
дяване на съответните поискани права за ползване върху общинския имот. В
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заключение, изготвените документи се предават в канцеларията на кмета за
подпис. Заповедта на кмета на общината се вписва в имотния регистър по пар-
тидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преми-
наване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено право на
преминаване (чл. 192, ал. 7 ЗУТ). Тя се вписва и в акта за общинска собстве-
ност (чл. 192, ал. 8 ЗУТ).

Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени
имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се до-
пусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато
друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с решение
на общинския съвет – за общинските поземлени имоти (чл. 192, ал. 5 ЗУТ). В
тези хипотези решението е необходимо да предхожда заповедта за кмета, за
да породи тя желания ефект.

Общият срок за предоставяне на административната услуга е 30 дни от по-
даване на документите.

VІ. Такси
За разглеждане на подадената документация в общината Козлодуй за осъ-

ществяване на услугата се дължи такса в размер на 5 лева.
Съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4 на общински съвет – гр. Коз-

лодуй първоначална цена за отстъпено право на строеж върху терени, общин-
ска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата
инфраструктура е, както следва:

а) за територията на гр. Козлодуй:
- в регулационни граници - 11.50 лв./кв.м.;
- извън регулационни граници – 9.20 лв./кв.м.;
б) за територията на кметствата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара:
- в регулационните граници - 9.20 лв./кв.м.;
- извън регулационните граници – 6.90 лв./кв.м.

образци и формуляри
Заявление за учредяване право на преминаване през терени, публична об-

щинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфра-
структура – водопроводи и канализации, топлопроводи, газопроводи,
телефонни, електроснабдителни и др. кабели и мрежи
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Информация за административна услуга

Учредяване на право на преминаване през терени, публична общинска собственост за

изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура - водопроводи и

канализации, топлопроводи, газопроводи, телефони, електроснабдителни и др. кабели

и мрежи

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж (заповед, договор);

- скица-виза на имота/имотите (копие);

- извадка от проекта със ситуация на новопроектираното трасе;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за информация и обслужване

на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй и се разглежда от главен експерт от дирекция "Фи-

нансово-стопански дейности и управление на собствеността". Той проверява приложената про-

ектна документация и в срок от 14 дни изготвя доклад за съответствието й с изискванията на ЗУТ

до кмета на общината. Ако доклада е положителен той изготвя и прилага също заповед на кмета

и договор за учредяване на съответните поискани права за ползване върху общинския имот. В

заключение, изготвените документи се предават в канцеларията на кмета за подпис. Заповедта

на кмета на общината се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се

обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който

е учредено право на преминаване (чл. 192, ал. 7 ЗУТ). Тя се вписва и в акта за общинска собст-

веност (чл. 192, ал. 8 ЗУТ).

Забележка: Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени

имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключе-

ние, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно

икономически нецелесъобразно, само с предварително решение на общинския съвет (чл. 192,

ал. 5 ЗУТ).

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси

За разглеждане на подадената документация в общината Козлодуй се дължи такса в размер

на 5 лева.

Съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4 на общински съвет - гр. Козлодуй първона-

чална цена за отстъпено право на строеж върху терени, общинска собственост за изграждане на

линейни обекти от техническата инфраструктура е, както следва:

а) за територията на гр. Козлодуй:

- в регулационни граници - 11.50 лв./кв.м.;

- извън регулационни граници - 9.20 лв./кв.м.;

б) за територията на кметствата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара:

- в регулационните граници - 9.20 лв./кв.м.;

- извън регулационните граници - 6.90 лв./кв.м.



ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Правно основание
чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство

на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените

схеми и планове
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр.
Козлодуй)

Характеристика
Устройствените планове са:
- общи устройствени планове;
- подробни устройствени планове.
Подробните устройствени планове (ПУП) конкретизират устройството и за-

строяването на териториите на населените места и землищата им, както и на
селищните образувания. Същите определят структурата на територията,
устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предна-
значение на всеки поземлен имот (чл. 112, ал. 1 от ЗУТ).

Функциите на подробните устройствени планове са в няколко насоки:
- ПУП има регулационен ефект. С ПУП се урегулират неурегулирани позем-

лени имоти. Урегулирани веднъж, поземлените имоти не подлежат на послед-
ващо урегулиране (чл. 15, ал. 1 от ЗУТ) освен в предвидените в ЗУТ случаи,
освен по желание на заинтересуваните лица (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ), или когато
имота трябва да бъде отчужден за държавни или общински нужди;

- предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране
(чл. 108, ал. 1 от ЗУТ);

- влязъл в сила ПУП е задължителна предпоставка за осъществяване на за-
строяване в даден поземлен имот;

- в определени случаи ПУП може да изпълнява ролята и на общ устройствен
план на населеното място, а именно в случаите когато няма общ устройствен
план на населеното място, но планът за регулация и режим на застрояване об-
хващат цялото населено място (чл. 103, ал. 5 от ЗУТ).

Подробните устройствени планове могат да бъдат (чл. 110, ал. 1 от ЗУТ):
1. план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и по-

землени имоти и за режим на застрояване);
2. план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти

без режим на застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична
регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за
обекти на публичната собственост);

3. план за застрояване - ПЗ;
4. работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно офор-
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мяне);
5. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираните територии.
Подробният устройствен план в обхват до един квартал се одобрява със за-

повед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за
ПУП от общинския експертен съвет. Целта на настоящата услуга е да укаже
условията и реда за издаване на заповед за одобряване на ПУП с обхват до
един квартал.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава заповед за одобряване на ПУП в обхват

до един квартал е кметът на община Козлодуй, който е предоставил тази си
функция на общинската администрация – директора на дирекция "Устройство
на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).

ІІ. Заявител
Изработването на ПУП може да се възлага от собствениците на имоти в об-

хвата на плана (чл. 124, ал. 3 от ЗУТ).
Забележка: Съгласно чл. 131 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласува-

нето и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са
собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от
имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от
предвижданията на подробния устройствен план.

Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен
план недвижими имоти са:

- имотите - предмет на самия план;
- съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
- съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат на-

малени разстояния;
- съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет

на плана;
- имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-за-

щитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.
ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление одобряване на проект за ПУП,

придружено от:
- документи за собственост за всички поземлени имоти, за които се отнася

искането за изработване на ПУП;
- удостоверения за наследници (при необходимост);
- разрешение за допускане на изработване на проект за ПУП или предписа-

ние за възлагане изработване проект за изменение на ПУП;
- скица, заверена от заинтересуваните централни и териториални админист-

рации, а при необходимост от специализираните контролни органи и експлоа-
тационните дружества;

- проект за ПУП или проект за изменение на ПУП;
- схеми за включване на имотите към мрежите и съоръженията на техниче-

ската инфраструктура и съгласувателни писма от експлоатационните предприя-
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тия;
- съгласувателни писма от контролните органи (ако собственика трябва да

съгласува ПУП);
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:30 до 17:30 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция УТИДП, където преписката се предава за преглед в отдел "Тери-
ториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Там
главен специалист "Устройствено планиране, кадастър и регулация" извършва
проверка на документацията. Ако всички необходими съгласно закона доку-
менти са налице той изготвя заповед за одобряване на проекта, след което тя
се предоставя на директора на дирекцията за подпис. Подписаната заповед се
изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

Общият срок за осъществяване на услугата, съгласно чл. 57, ал. 1 АПК, е
14 дни от датата на започване на производството.

V. Такси
Съгласно т. 14 от Раздел II, Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински

съвет – гр. Козлодуй, дължимата такса за одобряване на проект за ПУП е в раз-
мер на 15 лева.

образци и формуляри
Заявление за одобряване на проект за ПУП
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Информация за административна услуга

приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй, който е предоста-

вил тази си функция на директора на дирекция "Устройство на територията, икономически дейно-

сти и проекти" (УТИДП)

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документи за собственост за всички поземлени имоти, за които се отнася искането за изра-

ботване на ПУП;

- удостоверения за наследници (при необходимост);

- разрешение за допускане на изработване на проект за ПУП или предписание за възлагане

изработване проект за изменение на ПУП;

- скица, заверена от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при не-

обходимост от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

- проект за ПУП или проект за изменение на ПУП;

- схеми за включване на имотите към мрежите и съоръженията на техническата инфраструк-

тура и съгласувателни писма от експлоатационните предприятия;

- съгласувателни писма от контролните органи (ако собственика трябва да съгласува ПУП);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ. След

това, те се насочват към дирекция УТИДП, където преписката се предава за преглед в отдел "Те-

риториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Там главен специа-

лист "Устройствено планиране, кадастър и регулация" извършва проверка на документацията.

Ако всички необходими съгласно закона документи са налице той изготвя заповед за одобряване

на проекта, след което тя се предоставя на директора на дирекцията за подпис. Подписаната за-

повед се изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни от датата на започване на производството

7. Такси: 15 лева



приЕМанЕ и ЗавЕрЯванЕ на ЕкЗЕкУТивна ДокУМЕнТаЦиЯ

правно основание
чл. 74, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Устройствен правилник – община Козлодуй)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
След завършването на строежа е необходимо да се изготви и завери такава

документация по реда на чл. 175 ЗУТ. Тя отразява несъществените отклонения
от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възло-
жителя и съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените
строителни и монтажни работи. Документацията се заверява от възложителя,
строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упраж-
няващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило
строителния надзор. Цялата документация се представя за безсрочно съхра-
няване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (чл. 175 ЗУТ). Това се удосто-
верява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични
и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от из-
дадените строителни книжа. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одоб-
рените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация (чл.
175, ал. 4 ЗУТ).

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който приема и заверява екзекутивната документация

на строежа, е общинска администрация на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Екзекутивната документация на строежа следва да се предостави за заверка

и съхранение в общината от възложителя на строежа. Съгласно чл. 161, ал. 1
ЗУТ такива са собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на
строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата
на специален закон.

ІІІ. Необходими документи
Задълженото лице подава заявление за заверка на екзекутивна документа-

ция, придружено от:
- документ за собственост, за отстъпено право на строеж или за право на

ползване по договор за наем на общински или държавен имот;
- разрешение за строеж;
- екзекутивна документация;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на услугата
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Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за
информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти"
(УТИДП), където преписката се предава за преглед в отдел "Териториално
устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Длъжностно
лице от този отдел извършва предварителна проверка на представените доку-
менти и ги представя с доклад на главния архитект на общината. Ако не са на-
лице съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, последният
заверява екзекутивната документация като поставя печат върху всички нейни
графични и текстови материали.

На основание чл. 154, ал. 1 ЗУТ, при промяна на инвестиционните намере-
ния след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени
отклонения от одобрения инвестиционен проект. Съгласно чл. чл. 154, ал. 3
ЗУТ за несъществени следва да се считат всички извън посочените в чл. 154,
ал. 2 ЗУТ. За съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект се
смятат тези, които:

- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
(чл. 154, ал. 2, т. 1 ЗУТ);

- нарушават изискванията за строителство в територии с особена територи-
алноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устрой-
ствена защита (чл. 154, ал. 2, т. 2 ЗУТ);

- са несъвместими с предназначението на територията (чл. 154, ал. 2, т. 3
ЗУТ);

- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологич-
ните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания (чл.
154, ал. 2, т. 4 ЗУТ);

- променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи
и/или натоварванията (чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ);

- нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението
на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа (чл.
154, ал. 2, т. 6 ЗУТ);

- променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради
и съоръжения (чл. 154, ал. 2, т. 7 ЗУТ);

- променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеж-
дащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии,
както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръже-
нията и инсталациите за третиране на отпадъци (чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ).

След заверката й, цялата екзекутивна документация се представя за без-
срочно съхраняване в общината, а в необходимия обем - и на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър (чл. 175, ал. 5 ЗУТ). Екземплярите от заверената
документация за заявителя се изпращат в ЦИОГ за получаване.

Общият срок за осъществяване на услугата е 7 дни от датата на започване
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на производството.
V. Такси
На основание т. 15, Раздел II от Приложение № 1 на Наредба № 11 на об-

щински съвет - гр. Козлодуй за проверка и заверка на екзекутивна документа-
ция за строеж (когато е необходима такава) се дължи такса, както следва:

- за обекти I, II и III категория – 60 лева;
- за обекти IV и V категория – 25 лева.

образци и формуляри
Заявление за заверка на екзекутивна документация
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Информация за административна услуга

приемане и заверяване на екзекутивна документация

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост, за отстъпено право на строеж или за право на ползване по дого-

вор за наем на общински или държавен имот;

- разрешение за строеж;

- екзекутивна документация;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: непосредствено след завършване изграждането на

строежа

5. Производство по предоставяне на услугата:

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ). След това, те се насочват от служител на ЦИОГ към дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП), където преписката се

предава за преглед в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо

развитие". Длъжностно лице от този отдел извършва предварителна проверка на представените

документи и ги представя с доклад на главния архитект на общината. Ако не са налице съще-

ствени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ, последният заверява екзекутивната доку-

ментация като поставя печат върху всички нейни графични и текстови материали.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси:

За проверка и заверка на екзекутивна документация за строеж (когато е необходима такава)

се дължи такса, както следва:

- за обекти I, II и III категория - 60 лева;

- за обекти IV и V категория - 25 лева.



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЯ За посТавЯнЕ на 
прЕМЕсТваЕМи оБЕкТи

правно основание
Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се из-

дава разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на об-
щината. Разрешение за поставяне се издава за разполагане върху поземлени
имоти (по смисъла на § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията) на следните преместваеми обекти:

- за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси;
- елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транс-

порт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фон-
тани, часовници и др. Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с
терена, т. е. не се нарушава целостта на настилката под тях. Разрешението за
поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обе-
кти в имоти, собственост на физически лица, на юридически лица, на общини
или на държавата.

процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен да издаде разрешението за поставяне на преместваеми обекти

е главният архитект на общината
2. Заявител
Инициатор на услугата е възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ –

собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот
или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон
(напр. концесионер).

3. Нормативно установени изисквания
За да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваем обект,

трябва да са налице:
- схема, одобрена от главния архитект на общината за държавни и общински

имоти;
- схема, съгласувана с Министерството на културата за недвижими имоти –

културни ценности.
4. Необходими документи
За издаване на разрешението е необходимо заинтересованото лице да по-

даде заявление, придружено с легитимиращ документ. Към заявлението за из-
даване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на
градското обзавеждане се прилагат следните документи:

- валиден договор за наем на общински или държавен терен;
- одобрени и валидни инвестиционни проекти по части, указани в скицата/ви-

зата или архитектурна, конструктивна електрическа и ВиК инсталации, верти-
кална планировка и трасировъчен план.

5. Вътрешен ход на административната услуга
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След като заявлението заедно с необходимите приложени документи бъде
получено в деловодството на общинската администрация, по служебен път пре-
писката се насочва към дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти".

Издаденото разрешение за поставяне на преместваеми обекти се предава
в деловодството, откъдето правоимащите лица могат да получат.

Срокът за извършване на услугата е седем дни.
6. Такси
Дължимата такса за извършване на услугата е 20 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на разрешения за поставяне на временни търговски

обекти и съоръжения
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Информация за административната услуга

издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1. Орган, пред който се подават документите: общинска администрация Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- валиден договор за наем на общински или държавен терен;

- одобрени и валидни инвестиционни проекти по части, указани в скицата/визата или архи-

тектурна, конструктивна електрическа и ВиК инсталации, вертикална планировка и трасировъчен

план.

3. Начини на подаване: на хартия и лично

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

След като заявлението заедно с необходимите приложени документи бъде получено в дело-

водството на общинската администрация, по служебен път преписката се насочва към дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти".

Издаденото разрешение за поставяне на преместваеми обекти се предава в деловодството,

откъдето правоимащите лица могат да получат.

6. Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 7 дни

7. Такси: 20 лева



прЕЗавЕрЯванЕ на скиЦа, оТ иЗДаванЕТо, 
на коЯТо са иЗТЕкЛи 6 МЕсЕЦа

правно основaние
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за администрацията (ЗА)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата процедура са редът и условията за презаверяване

на скици, издадени от община Козлодуй. Целта на процедурата по презаверка
на скици е да се предоставят на заинтересуваните лица актуални данни за по-
землените имоти и техните устройствени показатели. Чрез презаверяването,
компетентният орган удостоверява, че от момента на издаване на скицата, до
момента на презаверяването й, не са извършвани изменения на действащите
планове (кадастрален или подробен устройствен план) относно имота, както и
че не са настъпили промени относно собствениците и носителите на вещни
права върху имота. Скицата представлява извадка от кадастрален или подро-
бен устройствен план и съдържа информация относно:

- кадастралните характеристики на поземления имот (граници, площ, трайно
предназначение, начин на трайно ползване, адрес);

- кадастралните характеристики на построените в имота сгради (очертания,
застроена площ, етажност и предназначение);

- устройствените характеристики на поземления имот (неурегулиран или
урегулиран поземлен имот, регулационни линии, номер на урегулирания позем-
лен имот, номер на квартала, местност);

- вещно-правни характеристики на поземления имот (документ за собстве-
ност, право на строеж, пристрояване или надстрояване; право на ползване;
право на преминаване и други). 

Както издаването на скица за недвижим имот, така и нейното презаверяване,
представляват административни услуги по смисъла на § 1, т. 2, б. "б" ДР ЗА.
Съгласно разпоредбата на § 8 ПЗР АПК при извършването, както и при оспор-
ване на отказа за извършване на административните услуги, се прилагат про-
изводствата за издаване на индивидуални административни актове и тяхното
обжалване, уредени в АПК.

процедура по извършване на административната услуга
I. Условия и предпоставки
Издадената скица на недвижим имот има срок на валидност шест месеца.

След изтичане на посочения срок скицата може да бъде презаверена от органа,
който я е издал. Предоставянето на услугата от община Козлодуй е възможно
само по отношение на скици за имоти в селища, за които все още не е налице
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одобрена кадастрална карта и поддръжката им не е предоставена на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (§ 4, ал. 1 ЗКИР).

II. Компетентен орган
Когато поземленият имот, попада в район, за който няма одобрена кадаст-

рална карта, скиците се издават и презаверяват от общинската администрация
(§ 4, ал. 1, т. 1 ПЗР ЗКИР). На това основание компетентен орган е кметът на
общината или упълномощено от него длъжностно лице от специализираната
общинска администрация.

ІІІ. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат само заинтересованите

лица - собственикът на недвижимия имот, носителите на ограничени вещни
права върху имота (право на строеж, пристрояване или надстрояване, право
на ползване, право на преминаване), както и пълномощниците на посочените
лица (проектанти, консултанти, строители и други).

ІV Необходими документи
Заинтересованите лица адресират заявление по образец до кмета на об-

щина Козлодуй, като към него се прилагат:
- оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;
- документ за собственост или отстъпено право на строеж;
- удостоверение за наследници (при наследствен имот)
- документ за платена такса.
V. Вътрешен ход
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към дирекция
"Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП), отдел
"Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие"
(ТУСЕ и ИР), където се разглеждат и проверяват от главен експерт. Последният
сравнява съдържанието на скицата с данните на кадастралните планове и ре-
гистри и ако не са налице разлики той я презаверява.

Преценката на основателността на заявлението обхваща:
- сравняване на данните за собствеността и ограничените вещни права

върху имота, вписани в скицата и тези отбелязани в имотния регистър на съот-
ветния план;

- проверка за настъпили изменения в плана, извадка от който представлява
скицата. Проверката обхваща всички показатели за имота, отразени в скицата
(граници, площ, начин на трайно ползване, адрес, номер на поземлен имот,
номер на квартал, местност и други).

В резултат на проверката, компетентният орган презаверява скицата, или
отказва да извърши презаверяване. Презаверяването на скицата се извършва,
като съответният служител изписва върху същата текст "Няма настъпили про-
мени" и полага подпис и печат на общинската администрация. Презаверената
скица се предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи. Презавере-
ната скица се предава лично на заявителя или на упълномощено от него лице.

Ако е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятел-
ства, срокът за извършване на услугата е до един месец от започване на про-
изводството (чл. 57, ал. 5 АПК). В последния случай административният орган
е длъжен незабавно да уведоми молителя за удължаването на срока (чл. 57,
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ал. 8 АПК). За начална дата на производството се счита датата на подаване на
заявлението. В случаите, когато заявлението не е отговаряла на изискванията
на чл. 29, ал. 2 АПК, сроковете за произнасяне започват да текат от датата на
отстраняване на нередовностите (чл. 30, ал. 3 АПК).

VІ. Постановяване на отказ
Когато органът е дал на молителя срок за отстраняване на нередовности на

подаденото заявление и приложените към него документи и заявителят не е
изпълнил указанията в указания срок, производството по презаверяване на
скица се прекратява. То се прекратява и когато молителят няма качеството на
заинтересовано лице. Прекратяването на производството се постановява със
заповед, постановена в срока за произнасяне по заявлението, който се съоб-
щава на заявителя по начина, предвиден за съобщаването, че е удовлетво-
рено.

VІІ. Обжалване на отказ
Заповедта, с който е прекратено производството, подлежи на обжалване

само по съдебен ред, пред Административен съд - Враца. Жалбата се подава
от заявителя или упълномощено от него лице, чрез община Козлодуй, в 14-дне-
вен срок от съобщаването му (чл. 197 АПК). Съдът разглежда жалбите против
актове за прекратяване на административното производство в закрито заседа-
ние, без призоваване на страните (чл. 199 АПК). В едномесечен срок от по-
стъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля
или отменя обжалвания акт и изпраща преписката на административния орган
за произнасяне по същество. Определението може да се обжалва с частна
жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението
за изготвянето му (чл. 200, 229 и 230 АПК). След влизането му в сила опреде-
лението е задължително за административния орган и за молителя, по разре-
шения с него въпрос (чл. 201 АПК). Когато компетентният съд отмени акта за
прекратяване на производството, срокът за произнасяне по заявлението за-
почва да тече от момента на връщане на преписката от съда при администра-
тивния орган (чл. 200, ал. 1 АПК).

Когато при разглеждане на заявлението по същество се установи, че от мо-
мента на издаване на скицата са настъпили промени във вещноправните, ка-
дастралните и/или устройствените характеристики на имота,
административният орган постановява отказ за презаверяване на скицата. От-
казът се постановява с мотивиран акт, който следва да отговаря на изисква-
нията за форма и съдържание, посочени в чл. 59 АПК, и следва да бъде
издаден в срока, определен за презаверяване на скицата. Мотивираният отказ
за презаверяване на скица се постановява в срока за извършване на услугата
и се съобщава на молителя в 3-дневен срок от издаването му. Съобщаването
може да се извърши чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис
на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобще-
ние. Когато адресът на молителя не е известен или същият не е намерен на
посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления в
сградата на общинската администрация и на съответната териториална дирек-
ция, както и в интернет страницата на община Козлодуй (чл. 61 АПК). Непро-
изнасянето в срок по искане за презаверяване на скица на недвижим имот се
смята за мълчалив отказ да бъде извършена услугата (чл. 58 АПК). Както изрич-
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ният, така и мълчаливият отказ, може да бъде оспорен по административен ред
пред непосредствено по-горестоящия административен орган – Областния
управител на област Враца (чл. 81, ал. 1 и чл. 93, ал. 4 АПК). Жалбата се подава
в писмена форма чрез кмета на община Козлодуй, в 14-дневен срок от съоб-
щаване на отказа. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок
от изтичането на срока, в който органът е бил длъжен да се произнесе по за-
явлението за презаверяване (чл. 84 АПК). Отказът за презаверяване на скица
може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорва-
нето му по административен ред (чл. 148 АПК). Срокът за оспорване на изрич-
ния отказ е 14-дневен срок от съобщаването му, а на мълчаливия -
едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е
бил длъжен да се произнесе (чл. 149, ал. 1 и 2 АПК). Когато отказът е бил об-
жалван по административен ред, посочените срокове започват да текат, съот-
ветно от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е
произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата,
на която е следвало да се произнесе (чл. 149, ал. 3 АПК). Компетентен да раз-
гледа жалбата е съответният Административен съд (чл. 132, ал. 1 и 133, ал. 1
АПК). Жалба срещу отказ може да подаде само лицето, на което е отказано из-
вършването на административната услуга или упълномощено от него лице.

VІІІ. Срок за извършване на административната услуга
Административната услуга се извършва в срок, както следва:
- за обикновена услуга - до 7 дни;
- за бърза услуга - до 5 дни;
- за експресна услуга - до 24 часа.
ІX. Такси
За извършване на административната услуга се заплаща такса в размер на

8 лева (чл. 38, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй 11). За
извършване на бърза услуга таксата се увеличава с 50 %, а за експресна - със
100 %.

образци и формуляри
Заявление за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6

месеца
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Информация за административна услуга

Презаверяване на скица, от издаването, на която са изтекли 6 месеца

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

длъжностно лице от общинската администрация

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;

- удостоверение за наследници (при наследствен имот)

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй, от където се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономи-

чески дейности и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство, строителство, екология и

икономическо развитие" (ТУСЕ и ИР), където се разглеждат и проверяват от главен експерт. По-

следният сравнява съдържанието на скицата с данните на кадастралните планове и регистри.

Преценката на основателността на заявлението обхваща:

- сравняване на данните за собствеността и ограничените вещни права върху имота, вписани

в скицата и тези отбелязани в имотния регистър на съответния план;

- проверка за настъпили изменения в плана, извадка от който представлява скицата.

Проверката обхваща всички показатели за имота, отразени в скицата (граници, площ, начин

на трайно ползване, адрес, номер на поземлен имот, номер на квартал, местност и други).

В резултат на проверката, компетентният орган презаверява скицата, или отказва да из-

върши презаверяване. Презаверяването на скицата се извършва, като съответният служител из-

писва върху същата текст "Няма настъпили промени" и полага подпис и печат на общинската

администрация. Презаверената скица се предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я по-

лучи. Презаверената скица се предава лично на заявителя или на упълномощено от него лице.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- за обикновена услуга - до 7 дни;

- за бърза услуга - до 5 дни;

- за експресна услуга - до 24 часа.

7. Такси:

За осъществяване на административната услуга се заплаща такса в размер на 8 лева.

При извършване на бърза услуга таксата се увеличава с 50 %, а за експресна - със 100 %.



раЗрЕШаванЕ на коМпЛЕксЕн проЕкТ За 
инвЕсТиЦионна иниЦиаТива

правно основание

чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 107, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 81 от Закона за опазване на околната среда
Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестицион-

ните проекти
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство

на отделни видове територии и устройствени зони
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените

схеми и планове
чл. 38, т. 7 и Приложение №  1, раздел ІІ, т. 9 от Наредба № 11 на общински

съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Основното предназначение на комплексния проект за инвестиционна ини-

циатива (КПИИ) е икономия на време чрез съвместното изработване на подро-
бен устройствен план (ПУП) и на инвестиционни проекти и едновременното им
одобряване заедно с издаването на разрешението за строеж.

Административното производство по одобряването на КПИИ е сложно,
включва в себе си три отделни административни производства, които приключ-
ват с актове, с характера на индивидуални административни актове, но подле-
жат на едновременно съобщаване, обжалване и влизане в сила.

Предмет на настоящата услуга са редът и условията за издаването на раз-
решение за строеж по одобрен КПИИ.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, освен

за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от
една община или област, за обекти с национално значение и за специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната (чл. 148, ал. 2 и 3 от
ЗУТ).

ІІ. Заявител
Заявител може да бъде лице, което притежава качеството "възложител" или

изрично упълномощено от възложителя лице.
По смисъла на чл. 161 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето,

на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право
да строи в чужд имот по силата на специален закон.

ІІІ. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-
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вършване на разглежданата услуга, са:
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост/право на строеж или договор за наем;
3. Одобрени и валидни инвестиционни проекти по части, съгласно чл. 144,

ал. 1, т. 3 или чл.147 от ЗУТ или съобразно спецификата на строежа.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението за издаване на разрешение за строеж се адресира до главния

архитект на община Козлодуй и се подава заедно с приложените към него до-
кументи в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където
се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на те-
риторията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките на един ден.
Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и
поставя резолюция за изпълнение.

Главният архитект издава разрешение за строеж в 4-дневен срок от полу-
чаване на преписката.

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват
едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на за-
интересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс (чл. 150, ал. 3 от ЗУТ).

Елементите от КПИИ – инвестиционни проекти и разрешение за строеж не
подлежат на обжалване по административен ред по реда на чл. 216 от ЗУТ,
нито подлежат на служебна проверка по чл. 156 от ЗУТ. КПИИ се обжалва пред
съда в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението за строеж
(чл. 218 от ЗУТ).

V. Такси
Съгласно Приложение № 1, раздел ІІ, т. 9 от Наредба № 11 на Общински

съвет – гр. Козлодуй за издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ
се дължи такса:

- за I, II и III категория – строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лева/м2 –
0,065 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева;

- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лева /м2 – 0,065
% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева;

- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лева/м2 – 0,065 %
от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева.

образци и формуляри
Заявление за разрешение за строеж по КПИИ
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Информация за административна услуга

разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост/право на строеж или договор за наем;

- одобрени и валидни инвестиционни проекти по части, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 или чл.

147 от ЗУТ или съобразно спецификата на строежа.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението за издаване на разрешение за строеж се адресира до главния архитект на об-

щина Козлодуй и се подава заедно с приложените към него документи в Центъра за информация

и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към

дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките на

един ден. Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя

резолюция за изпълнение.

Главният архитект издава разрешение за строеж в 4-дневен срок от получаване на препис-

ката.

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с

издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица при условията и

по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Елементите от КПИИ - инвестиционни проекти и разрешение за строеж не подлежат на об-

жалване по административен ред по реда на чл. 216 от ЗУТ, нито подлежат на служебна про-

верка по чл. 156 от ЗУТ. КПИИ се обжалва пред съда в 14-дневен срок от съобщението за

издаване на разрешението за строеж.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси

За издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ се дължи такса:

- за I, II и III категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 500 лв./м2 - 0,065 % от строител-

ната стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева;

- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 400 лв. /м2 - 0,065 % от строител-

ната стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева;

- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по-малко от 250 лв./м2 - 0,065 % от строителната

стойност на обекта, но не по-малко от 25 лева.



оБсТоЯТЕЛсТвЕна провЕрка За приЗнаванЕ 
правоТо на соБсТвЕносТ

правно основание
чл. 21, ал. 3 и § 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
чл. 587, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
§ 1, т. 2, б. "а" от Закона за администрацията (ЗА)
чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Характеристика
Удостоверението, необходимо за признаване право на собственост чрез из-

вършване на обстоятелствена проверка, издадено от общината представлява
документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права
или задължения. Волеизявлението за издаване на такъв документ или отказът
да бъде издаден е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21,
ал. 3 от АПК. Документът, който се издава удостоверява, че описаният от мо-
лителя имот не е общинска собственост и не е бил обект на отчуждаване. Про-
изводството пред административния орган за издаване на удостоверение
започва по искане на заинтересуван гражданин или организация.

Чл. 79 ЗС установява точно определена продължителност на срока, през
който трябва да е осъществявано владението в зависимост от това дали вла-
делецът е добросъвестен или недобросъвестен. Съобразно чл. 70, изр. 1 и 2
ЗС владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание,
годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собстве-
ник или че предписаната от закона форма е била опорочена, като е достатъчно
добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание.
Добросъвестността се предполага до доказване на противното. Ако лицето е
владяло вещта на правно основание, което не е годно да го направи собственик
(недобросъвестно владение) срокът е 10 години. Но ако лицето е владяло
вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че
праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била
опорочена (добросъвестно владение), този срок е 5 години.

Целта на услугата е заинтересуваното лице, по чието искане е започнало
производството, да се снабди с удостоверение и заверени молби-декларации
на свидетели от общината, които са му необходими за съставяне на констати-
вен нотариален акт за право на собственост, придобито по давност, съгласно
чл. 587, ал. 2 от ГПК. Съгласно текста му ако собственикът на имот не разполага
с документи доказващи правата му или ако те не са достатъчни, нотариусът
извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по дав-
ност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района
или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се
намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собстве-
ника и трябва по възможност да бъдат съседи на имота. Въз основа на доказа-
телствата по чл. 587, ал. 1 и 2 ГПК нотариусът се произнася с мотивирано
постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът из-
дава на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.
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Удостоверението, издадено от общината се съдържа в поставената завер-
ката на гърба на подадените молби-декларации и се използва като писмено
доказателство, наред с гласните такива, в производството по извършване на
обстоятелствена проверка от компетентния нотариус.

Процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на община Козлодуй (чл. 587, ал. 2 ГПК).
II. Заявител
Производството по издаване на исканото удостоверение чрез заверка на

молби-декларации по чл. 587 ГПК започва по заявление на гражданин или ор-
ганизация, които имат правен интерес от признаване правото им на собстве-
ност по давностно владение върху определен недвижим имот на територията
на общината.

III. Необходими документи
Административната услуга започва с подаване на заявление в писмена

форма от заинтересуваното лице. Към него се прилагат молбите-декларации
за заверка и документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението се подава Центъра за информация и обслужване на гражда-

ните (ЦИОГ) в сградата на община Козлодуй и се приема от специалист, който
преглежда документите за наличие на изискуемите реквизити и съпроводи-
телни документи. По искането се образува преписка и се издава входящ номер.

Образуваната преписка се насочва, в рамките на един ден, към дирекция
"Финансово-стопански дейности и общинска собственост" (ФСД и ОС), където
специалист "Общинска собственост" извършва проверка в актовите книги дали
за имота има съставен акт за общинска собственост (АОС). След извършване
на проверката приложените молби-декларации се заверяват на гърба и се под-
писват от началник отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и от
кмета на общината. Заверката представлява удостоверяване на факта, че за
имота няма съставен АОС, респективно – има съставен АОС, в който случай
се посочва неговият номер и дата на издаване.

След заверката декларациите се предават в ЦИОГ за връчване на заяви-
теля.

Срокът за извършване на услугата съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК е 7 дни.
Такса - 6 лв.

образци и формуляри
Заявление за заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален акт

по обстоятелствена проверка
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Информация за административна услуга

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- молби-декларации;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението се подава Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в сгра-

дата на община Козлодуй и се приема от специалист, който преглежда документите за наличие

на изискуемите реквизити и съпроводителни документи. По искането се образува преписка и се

издава входящ номер. Тя се насочва, в рамките на един ден, към дирекция"Финансово-стопански

дейности и общинска собственост" (ФСД и ОС), където специалист "Общинска собственост" из-

вършва проверка в актовите книги дали за имота има съставен акт за общинска собственост

(АОС). След извършване на проверката приложените молби-декларации се заверяват на гърба и

се подписват от началник отдел "Бюджет, финанси и общинска собственост" и от кмета на общи-

ната. Заверката представлява удостоверяване на факта, че за имота няма съставен АОС, рес-

пективно - има съставен АОС, в който случай се посочва неговият номер и дата на издаване.

След заверката документите се предават в ЦИОГ за връчване на заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни

7. Такса - 6 лв.



рЕГисТриранЕ и вЪвЕЖДанЕ на сТроЕЖиТЕ в ЕкспЛоаТаЦиЯ.
иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За вЪвЕЖДанЕ в ЕкспЛоаТаЦиЯ на

сТроЕЖи оТ чЕТвЪрТа и пЕТа каТЕГориЯ

правно основание
чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време

на строителството (Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.)
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строи-
телни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от
31 юли 2003 г.)

чл. 39 и Приложение № 1, раздел ІІ, т. 12 от Наредба № 11 на Общински
съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси (Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение

за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта или пета категория, с което
се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно
издадените строителни книжа.

В зависимост от своите характеристики, значимостта, сложността и риско-
вете при експлоатация строежите се делят на шест категории (чл. 137, ал. 1
ЗУТ).

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация
въз основа на издадено от органите на Дирекцията за национален строителен
контрол разрешение за ползване (чл. 177, ал. 2 ЗУТ).

За строежите от четвърта и пета категория се издава удостоверение за
въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177,
ал. 1 и 3 ЗУТ).

Строежите от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация
(чл. 178, ал. 2 ЗУТ).

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Удостоверението за въвеждане на строеж от четвърта или пета категория в

експлоатация се издава от главния архитект на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Инициатор на услугата по издаване на удостоверение за въвеждане в екс-

плоатация на строеж може да бъде лице, което притежава качеството възло-
жител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ – собственикът на имота, лицето, на
което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да
строи в чужд имот по силата на специален закон.

Съгласно разпоредбата на § 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеж-
дане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаран-
ционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

765



строителни обекти възложителят може да бъде представляван от упълномо-
щени от него лица въз основа на нотариално заверено пълномощно или дого-
вор с изричен текст за упълномощаване.

ІІІ. Нормативно установени изисквания
За да бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

от четвърта или пета категория е необходимо:
- да бъде предадена екзекутивната документация, отразяваща несъществе-

ните отклонения от съгласуваните проекти, удостоверено с печат от съответ-
ната администрация, която е издала строителните книжа, а в необходимия обем
и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

- да се състави констативен акт образец 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строи-
телството, с който се удостоверява изпълнението на строежа в съответствие с
издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, изисква-
нията за носимоспособност, устойчивост, дълготрайност, пожарна безопасност,
безопасно ползване, опазване здравето и живота на хората и т. н., както и съот-
ветствие с условията на сключения договор за строителство.

ІV. Необходими документи
А) Към заявлението за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоа-

тация на строежи от четвърта категория се прилагат следните документи (На-
редба № 2 от 31 юли 2003 г.):

1. 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 спе-
циален закон;

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придру-
жен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дей-
ността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от

проверките на достигнатите контролирани нива;
в) заверена заповедна книга;
г) акт образец 14 от Наредба № 3 от 2003 г. за приемане на конструкцията;
д) констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за прие-

мане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.;
е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите;
ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по

чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е не-
обходима;

з) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по
чл.52, ал.4 от ЗКИР

3. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите
на техническата инфраструктура;

4. технически паспорт на строежа, съставен по реда на Наредба № 5 от 28
декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

4.1. енергиен паспорт за строежа, съставен по реда на Наредба №7  от
14.01.2005г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енер-

766



гия в сгради;
5. други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на

строежа;
6. документ за платена такса.
Според изискването на § 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. оконча-

телният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето,
упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните
физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни
части. Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните
условия:

- законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобре-
ните проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно опи-
сание на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;

- свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура;

- изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
- вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съще-

ствените изисквания към строежите;
- липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строи-

телството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и
одобрените проекти;

- достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания;
- енергийна ефективност;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
В доклада се вписват:
- основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя,

номер и дата на лиценза (свидетелството за оправомощаване), квалифицира-
ните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седа-
лище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец,
от кого се представлява и управлява;

- всички съставени по време на строителството документи, актове, прото-
коли, дневници, заповедни книги и др. с посочени номера и дати на съставяне
(изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мре-
жата на инженерната инфраструктура;

- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и иму-
ществени санкции, ако има такива.

Б) Към заявлението за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоа-
тация на строежи от пета категория се прилагат следните документи:

1. 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 спе-
циален закон;

2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
3. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от про-

верките на достигнатите контролирани нива;
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4. заверена заповедна книга;
5. акт образец 14 от Наредба № 3 от 2003 г. за приемане на конструкцията;
6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за прие-

мане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.;
7. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите;
8. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по

чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е не-
обходима;

..документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по
чл.52, ал.4 от ЗКИР

9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите
на техническата инфраструктура;

10. технически паспорт на строежа, съставен по реда на Наредба № 5 от 28
декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

... енергиен паспорт за строежа, съставен по реда на Наредба №7  от
14.01.2005г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енер-
гия в сгради;

11. други документи, изисквани се по закон, съобразно спецификата на
строежа;

12. документ за платена такса.
V. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до
главния архитект на община Козлодуй. Заявлението и приложените към него
документи се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите
(ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към дирекция
"Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП). Ди-
ректорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и по-
ставя резолюция за изпълнение.

В 5-дневен срок от получаване на преписката главният архитект на община
Козлодуй регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удосто-
верение за въвеждане в експлоатация.

Възложителят или упълномощено от него лице получава удостоверението
от специалист ЦИОГ към дирекция УТИДП в срок от 7 дни от подаване на за-
явлението. Срокът за извършване на услугата започва да тече от деня на по-
даване на необходимия набор от документи и заплащане на цената на услугата
(чл. 50, ал. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй).

Главният архитект на общината прави мотивиран отказ за регистриране
въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация в следните случаи:

- при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строи-
телните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

- при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на строителните

продукти със съществените изисквания към строежите;
- при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална плани-
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ровка" по одобрения проект;
- при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са в режима

на застрояване;
- при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно инвести-

ционния проект;
- ако не е упражняван строителен надзор в случаите, когато е задължително,

или е упражняван от лице без необходимото оправомощаване или лицензи-
ране.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване на
удостоверение са индивидуални административни актове по смисъла на чл.
214 ЗУТ и подлежат на обжалване пред административния съд по местонахож-
дение на недвижимия имот.

VІ. Такси
За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежи от

ІV и V категория от община Козлодуй се заплащат цени съгласно Приложение
№ 1, раздел ІІ, т. 12 от Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй, както
следва:

- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата инфраструк-
тура – 60 лева;

- строежи с РЗП от 25 м2 до 100 м2 – 120 лева;
- строежи с РЗП от 100 м2 до 200 м2 – 180 лева;
- строежи с РЗП от 200 м2 до 1000 м2 – 250 лева;
- строежи с РЗП над 1000 м2 – 370 лева.

образци и формуляри
Заявление за регистриране на строеж от четвърта категория
Заявление за регистриране на строеж от пета категория
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Информация за административна услуга

регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация. издаване на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория по чл. 177,

ал. 3 отЗУТ

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или до-

кумент за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2.2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетел-

ство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);

б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на до-

стигнатите контролирани нива;

в) заверена заповедна книга;

г) акт обр. 14 за приемане на конструкцията;

д) констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с

приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръ-

жения;

е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съще-

ствените изисквания към строежите;

ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ

за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

2.3. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техниче-

ската инфраструктура;

2.4. технически паспорт на строежа, съставен по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (ДВ,

бр. 7 от 2007 г.);

2.5. други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за регистриране и

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до главния архитект на община Козло-

дуй. Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към

дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП). Директорът

на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълне-

ние.

В 5-дневен срок от получаване на преписката главният архитект на община Козлодуй реги-

стрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в екс-

плоатация.

Възложителят или упълномощено от него лице получава удостоверението от специалист

ЦИОГ към дирекция УТИДП в срок от 7 дни от подаване на заявлението. Срокът за извършване

на услугата започва да тече от деня на подаване на необходимия набор от документи и запла-

щане на цената на услугата.

Главният архитект на общината прави мотивиран отказ за регистриране въвеждането на

строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните



случаи:

- при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтаж-

ните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

- при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на строителните продукти със

съществените изисквания към строежите;

- при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална планировка" по одобрения

проект;

- при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са в режима на застрояване;

- при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно инвестиционния проект;

- ако не е упражняван строителен надзор в случаите, когато е задължително, или е упражня-

ван от лице без необходимото оправомощаване или лицензиране.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване на удостоверение са

индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 ЗУТ и подлежат на обжалване

пред административния съд по местонахождение на недвижимия имот.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежи от ІV и V категория

от община Козлодуй се заплащат цени съгласно Приложение № 1, раздел ІІ, т. 12 от Наредба №

11 на Общински съвет - гр. Козлодуй, както следва:

- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата инфраструктура - 60 лева;

- строежи с РЗП от 25 м2 до 100 м2 - 120 лева;

- строежи с РЗП от 100 м2 до 200 м2 - 180 лева;

- строежи с РЗП от 200 м2 до 1000 м2 - 250 лева;

- строежи с РЗП над 1000 м2 - 370 лева.
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Информация за административна услуга

регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация. издаване на удостоверение

за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория по чл. 177,

ал. 3 от ЗУТ

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или до-

кумент за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2.2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

2.3. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на до-

стигнатите контролирани нива;

2.4. заверена заповедна книга;

2.5. акт образец 14 за приемане на конструкцията;

2.6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа,

с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и

съоръжения;

2.7. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със

съществените изисквания към строежите;

2.8. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ

за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

2.9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техниче-

ската инфраструктура;

2.10. технически паспорт на строежа, съставен по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006

г. за техническите паспорти на строежите;

2.11. други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа;

2.12. документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за регистриране и

издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до главния архитект на община Козло-

дуй. Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ към

дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).

Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и поставя резо-

люция за изпълнение.

В 5-дневен срок от получаване на преписката главният архитект на община Козлодуй реги-

стрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в екс-

плоатация.

Възложителят или упълномощено от него лице получава удостоверението от специалист

ЦИОГ към дирекция УТИДП в срок от 7 дни от подаване на заявлението. Срокът за извършване

на услугата започва да тече от деня на подаване на необходимия набор от документи и запла-

щане на цената на услугата.

Главният архитект на общината прави мотивиран отказ за регистриране въвеждането на

строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните

случаи:



- при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтаж-

ните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

- при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на строителните продукти със

съществените изисквания към строежите;

- при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална планировка" по одобрения

проект;

- при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са в режима на застрояване;

- при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно инвестиционния проект;

- ако не е упражняван строителен надзор в случаите, когато е задължително, или е упражня-

ван от лице без необходимото оправомощаване или лицензиране.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване на удостоверение са

индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 ЗУТ и подлежат на обжалване

пред административния съд по местонахождение на недвижимия имот.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежи от ІV и V категория

от община Козлодуй се заплащат цени съгласно Приложение № 1, раздел ІІ, т. 12 от Наредба №

11 на Общински съвет - гр. Козлодуй, както следва:

- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата инфраструктура - 60 лева;

- строежи с РЗП от 25 м2 до 100 м2 - 120 лева;

- строежи с РЗП от 100 м2 до 200 м2 - 180 лева;

- строежи с РЗП от 200 м2 до 1000 м2 - 250 лева;

- строежи с РЗП над 1000 м2 - 370 лева.
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иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЕ За ТЪрпиМосТ

правно основание
§ 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на терито-

рията (ЗУТ)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Устройствен правилник – община Козлодуй)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са реда, условията и предпоставките за из-

даване на удостоверение за търпимост на строежи, изградени до 7 април 1987
г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите под-
робни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали
по време на извършването им или съгласно ЗУТ. Те следва да се считат за
търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Също
така могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на
удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните ин-
вестиционни проекти, че строежите са търпими. Съгласно разпоредбата на §
5, т. 38 ДР ЗУТ строежите са надземни, полуподземни, подземни и подводни
сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както
и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на
предназначението.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава удостоверението за търпимост е

длъжностно лице от общинската администрация към дирекция "Устройство на
територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) на община Козлодуй.

ІІ. Заявител
Издаването на удостоверение на търпимост може да се заявява от собст-

вениците на имоти изградени до 7 април 1987 г. и носителите на ограничени
вещни права върху тях според данните от имотния регистър или от упълномо-
щено от тях лице.

ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление за издаване на удостоверение за

търпимост на строеж, придружено от:
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- нотариално заверена декларация за времето на построяване на сградата;
- документ за собственост или отстъпено право на строеж;
- нотариално заверена декларация от собствениците на съседни имоти при

сключено застрояване на странична регулационна линия;
- документ за платена такса.
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IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция УТИДП, където преписката се предава за преглед в отдел "Тери-
ториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие".
Длъжностно лице от този отдел извършва проверка на представените доку-
менти. Ако изискванията на ЗУТ са налице от главният архитект се изготвя и
подписва  удостоверение за търпимост на строежа. Подписаното удостовере-
ние се изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

Общият срок за осъществяване на услугата е 14 дни от датата на започване
на производството.

VIІІ. Такси
За издаване на удостоверение за търпимост се дължи такса в размер на 25

лв. за всеки отделен строеж (т. 16 от Раздел II, Приложение № 1 от Наредба №
11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверение за търпимост

1. Орган, пред който се подават документите: длъжностно лице от дирекция "Устройство на

територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) към администрацията на община Коз-

лодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- нотариално заверена декларация за времето на построяване на сградата;

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;

- нотариално заверена декларация от собствениците на съседни имоти при сключено за-

строяване на странична регулационна линия;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата:

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат. След получаването на доку-

ментите, те се насочват от служител на ЦИОГ към дирекция УТИДП, където преписката се

предава за преглед в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо

развитие". Длъжностно лице от този отдел извършва проверка на представените документи. Ако

изискванията на ЗУТ са налице той изготвя и подписва удостоверение за търпимост на строежа.

Подписаното удостоверение се изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

7. Такси: 25 лева



иЗДаванЕ на УДосТовЕрЕниЯ За ФакТи и оБсТоЯТЕЛсТва 
по УсТроЙсТво на ТЕриТориЯТа

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
чл. 38, т. 4 и чл. 40 от Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11
на Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Производството е предназначено да създаде документ, с който да се удо-

стоверят факти и/или обстоятелства по устройство на територията, когато из-
даване на удостоверение за това е предвидено с нормативен акт, когато такова
се изисква от съдебните органи или когато е в тежест на заявителя да докаже
факти и/или обстоятелства по устройство на територията.

Издаването на удостоверения  представлява административна услуга по
смисъла на § 1, т. 2, б. "а" от Допълнителните разпоредби към Закона за адми-
нистрацията. Съгласно разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни раз-
поредби към Административнопроцесуалния кодекс при извършването, както
и при оспорване на отказа за извършване на административните услуги, се при-
лагат производствата за издаване на индивидуални административни актове и
тяхното обжалване, уредени в АПК.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на община Козлодуй или оправомощено от него

лице от общинската администрация.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да бъде заинтересувано лице съгласно

ЗУТ.
III. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга, са:
1. Заявление, в което се обосновава необходимостта от издаване на удо-

стоверение и се посочва органът, пред който ще бъде представено;
2. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
3. Документ за налични строителни книжа;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
5. документ за платена такса.
Забележка: Възможно е изискване и на други документи, в зависимост от

това издаването на какво удостоверение се иска.
Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде

приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
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IV. Вътрешен ход на административната услуга
Подадените от заявителя документи се преглеждат и се приемат от специа-

лист "Център за информация и обслужване на гражданите" (ЦИОГ) към дирек-
ция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП).
Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и
поставя резолюция за изпълнение.

Главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, еко-
логия и икономическо развитие" към дирекция УТИДП изготвя удостоверението
в срок от 4 дни и го предоставя в ЦИОГ за връчване.

Специалист ЦИОГ към дирекция УТИДП проверява дали дължимата такса
е платена и връчва издаденото удостоверение за факти и обстоятелства по
устройство на територията на заявителя срещу подпис.

Срокът за извършване на услугата е 5 дни. 
V. Такси
Таксата, която се дължи за издаване на удостоверения за факти и обстоя-

телства по териториалното и селищното устройство, съгласно чл. 38, т. 4 от На-
редба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй, е 6 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по

устройство на територията и за идентичност на поземлени имоти
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Информация за административна услуга

издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж;

- документ за налични строителни книжа;

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- документ за платена такса;

- други документи в зависимост от това издаването на какво удостоверение се иска.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Подадените от заявителя документи се преглеждат и се приемат от специалист "Център за

информация и обслужване на гражданите" (ЦИОГ) към дирекция "Устройство на територията,

икономически дейности и проекти" (УТИДП). Директорът на дирекция УТИДП преглежда доку-

ментите в срок от един ден и поставя резолюция за изпълнение.

Главен специалист от отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономиче-

ско развитие" към дирекция УТИДП изготвя удостоверението в срок от 4 дни и го предоставя в

ЦИОГ за връчване.

Специалист ЦИОГ към дирекция УТИДП проверява дали дължимата такса е платена и

връчва издаденото удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията на за-

явителя срещу подпис.

6. Срок за предоставяне на услугата

Срокът за извършване на услугата е 5 дни. 7. Такси

Таксата, която се дължи за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по терито-

риалното и селищното устройство, е 6 лева.



иЗГоТвЯнЕ на скиЦа За врЕМЕнна орГаниЗаЦиЯ на 
ДвиЖЕниЕТо при иЗвЪрШванЕ на сТроиТЕЛсТво, 

рЕМонТ и ДрУГи раБоТи по УЛиЦиТЕ иЛи по приЛЕЖаЩиТЕ 
на ТЯХ нЕДвиЖиМи иМоТи

правно основание
Приложение № 1, раздел II, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет за опре-

делянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на Община Козлодуй по чл.9 от Закона за местните данъци и такси

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за съгласуване

на проекти за временна организация на движението (ВОД) при извършване на
строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях
недвижими имоти.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен е кметът на общината или оправомощени от него длъжностни

лица.
II. Заявител
Заявител е лицето, което извършва строителни или ремонтни работи по

пътища и улици.
III. Необходими документи
1. За краткотрайни ремонти 
1.1. заявление;
- вид и разположение на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци

и други средства за сигнализиране в работния участък;
- схема на обходния маршрут и неговата сигнализация;
2.3. документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават най-малко 15 дни преди извършване

на ремонтните работи в Центъра за информация и обслужване на гражданите.
Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията, иконо-

мически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство,
екология и икономическо развитие.

Срокът на действие на индивидуалния административен акт е съгласно ука-
заното в него.

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата е 7 дни.
V. Такси
Таксата за издаване на скица с указана организация на движение при строи-

телно-ремонтни работи е 20 лева.

образци и формуляри
Заявление за издаване на скица с указана организация на движение
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Информация за административна услуга

изготвяне на скица за временна организация на движението при извършване на

строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях 

недвижими имоти

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или упълномощено

от него длъжностно лице. В община Козлодуй такова е директорът на дирекция "Устройство на

територията, икономически дейности и проекти".

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- разрешение за строеж (за нов обект);

- мотивирано искане (писмо) от експлоатационното дружество;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се подават най-малко 15 дни преди извършване на ремонтните ра-

боти в Центъра за информация и обслужване на гражданите.

Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности

и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие.

Срокът на действие на индивидуалния административен акт е съгласно указаното в него.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни

7. Такси: 20 лева



ЗавЕрЯванЕ на прЕписи оТ ДокУМЕнТи и на копиЯ оТ
пЛановЕ и ДокУМЕнТаЦиЯТа кЪМ ТЯХ

правно основание
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИP)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да посочи реда за издаване на копия от след-

ните документи, съставяни по реда на ЗКИР и ЗУТ, а именно: кадастрален план,
кадастрален лист, ръчна скица, разписна книга и извадка от план за регулация
и застрояване, подробен устройствен план, реперни карнети.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган по извършване на административната услуга е кметът

на община Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице от специа-
лизираната общинска администрация. Предоставянето на услугата от общи-
ната е възможно само по отношение на кадастрален план, кадастрален лист,
ръчна скица, разписна книга и извадка от план за регулация и застрояване, под-
робен устройствен план за имоти в селища, за които все още не е налице одоб-
рена кадастрална карта и поддръжката им не е предоставена на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (§ 4, ал. 1 ЗКИР).

II. Необходими документи
За осъществяване на услугата следва да се изготвят и подадат следните до-

кументи:
- заявление по образец на община Козлодуй;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници (при наследствен имот);
- документ за налични строителни книжа;
- мотивирано искане от ръководителя на заинтересованото юридическо лице

или едноличен търговец, когато искането е от инвеститор;
- документ за платена такса.

IIІ. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лицата, собственици на

имоти в обхвата на документа, който искат да се копира.
IV. Вътрешен ход
Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на граж-

даните (ЦИОГ) на община Козлодуй, от където се препращат към дирекция
"Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП), отдел
"Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие"
(ТУСЕИР), където се разглеждат и проверяват от експерт. В последствие той
изготвя и заверява скица - копие на съответния документ по кадастъра и я пре-
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дава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.
ІV. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за извършване на административната услуга е 7 дни.
V. Такси
За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на

10 лева за един документ или по 6 лева за всеки един лист от проекта (чл. 38,
т. 6 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и

документация към тях
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Информация за административна услуга

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост;

- удостоверение за наследници (при наследствен имот);

- документ за налични строителни книжа;

- мотивирано искане от ръководителя на заинтересованото юридическо лице или едноличен

търговец, когато искането е от инвеститор;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) на

община Козлодуй, от където се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономи-

чески дейности и проекти" (УТИДП), отдел "Териториално устройство, строителство, екология и

икономическо развитие" (ТУСЕИР), където се разглеждат и проверяват от експерт. 

В последствие той изготвя и заверява скица - копие на съответния документ по кадастъра и я

предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 7 дни

7. Такси: За извършване на административната услуга се дължи такса в размер на 10 лева за

един документ или по 6 лева за всеки един лист от проекта.



иЗДаванЕ на ЗавЕрЕно прЕпис-иЗвЛЕчЕниЕ оТ рЕШЕниЕ на
оБЩинскиЯ ЕкспЕрТЕн сЪвЕТ по УсТроЙсТво на ТЕриТориЯТа

правно основание
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да посочи реда за издаване на заверено пре-

пис-извлечение от решение на Общински експертен съвет по устройство на те-
риторията (ОЕСУТ).

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган по извършване на административната услуга е главният

архитект на община Козлодуй.
II. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат граждани, които желаят да

се запознаят с решенията на Общинския експертен съвет по устройство на те-
риторията (ОЕСУТ).

IIІ. Необходими документи
За извършване на услугата е необходимо да се подаде заявление за изда-

ване на заверено препис-извлечение от ОЕСУТ с приложен към него документ
за платена такса.

IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, където се пре-
глеждат от определения за това специалист. Преписката се насочва към
дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",
където директорът на дирекцията преглежда документите и ги пренасочва към
отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо раз-
витие". В посочения отдел се изготвя исканото препис извлечение. Изготвените
документи се предават в Центъра за информация и обслужване на гражданите
към община Козлодуй, където заявителят може да ги получи.

ІV. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за извършване на административната услуга е 7 дни (чл. 38, т. 5 от

Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).
V. Такси
За издаване и заверяване на преписи от документи и копия на планове и

документация към тях, както и решения на ОЕСУТ се дължи такса в размер на
12 лева на решение (Приложение № 1, Раздел ІІ, т. 18 от Наредба № 11 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй).
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образци и формуляри
Заявление за издаване на заверено препис-извлечение от Общинския екс-

пертен съвет по устройство на територията
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Информация за административна услуга

издаване на заверено препис-извлечение от решение на общинския експертен съвет

по устройство на територията

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй, където се преглеждат от определения за това

специалист. Преписката се насочва към дирекция "Устройство на територията, икономически

дейности и проекти", където директорът на дирекцията преглежда документите и ги пренасочва

към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие". В по-

сочения отдел се изготвя исканото препис извлечение. Изготвените документи се предават в

Центъра за информация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, където заявителят

може да ги получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: 12 лева
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попЪЛванЕ на приЛоЖЕниЕ оТ ДанЪчна ДЕкЛараЦиЯ

правно основание
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-

лодуй (Правилника)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да посочи реда и условията, при които

длъжностни лица от общинска администрация Козлодуй попълват приложение
на данъчна декларация вместо задълженото лице.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган по извършване на административната услуга е кметът

на община Козлодуй.
II. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат данъчно задължени лица,

които са придобили недвижимо имущество.
IIІ. Необходими документи
Подава се заявление за попълване на данъчна декларация, към което се

прилагат следните документи:
- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на само-

личността);
- документ за собственост;
- данъчна декларация.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, където се
приема от специалист. Преписката се насочва към дирекция "Устройство на те-
риторията, икономически дейности и проекти", където, след резолиране от ди-
ректора на дирекцията, се насочва към отдел "Териториално устройство,
строителство, екология и икономическо развитие". В посочения отдел оправо-
мощеният специалист подготвя данъчната декларация и насочва преписката
към Центъра за информация и обслужване на гражданите. 

V. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за извършване на административната услуга е 3 дни (Приложение

№ 1, Раздел. ІІ, т. 26 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).
VІ. Такси
За извършване на административната услуга не се дължи такса (Приложе-

ние № 1, Раздел. ІІ, т. 26 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за попълване на данъчна декларация
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Информация за административна услуга

попълване на приложение от данъчна декларация

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за самоличност (представя се само за удостоверяване на самоличността);

- документ за собственост;

- данъчна декларация.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй, където се приема от специалист.

Преписката се насочва към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и

проекти", където, след резолиране от директора на дирекцията, се насочва към отдел "Територи-

ално устройство, строителство, екология и икономическо развитие". В посочения отдел оправо-

мощеният специалист подготвя данъчната декларация и насочва преписката към Центъра за

информация и обслужване на гражданите. 

6. Срок за предоставяне на услугата: 3 дни

7. Такси: няма



иЗДаванЕ на раЗрЕШЕниЯ За поЛЗванЕ на часТи оТ 
ТроТоари, УЛични пЛаТна и своБоДни оБЩЕсТвЕни пЛоЩи
при иЗвЪрШванЕ на сТроиТЕЛни и рЕМонТни ДЕЙносТи

правно основание
чл. 157, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и под-

държане чистотата на територията на община Козлодуй
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Наредба
№ 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се из-

дава разрешение за ползване на тротоари, улични платна и други общински
терени.

Даден строеж може да започне при наличието на влязло в сила разрешение
за строеж. За начало на строежа се счита денят на съставяне на протокола за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво,
а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга (чл. 157,
ал. 1 и 2 ЗУТ).

Съгласно § 5, т. 37 ДР ЗУТ, "строителна площадка" е теренът, необходим за
извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите
на поземления имот, в който се извършва строителството.

Определение на понятието строеж се дава в § 5, т. 38 ДР ЗУТ: строежи са
надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки,
надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни
работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на тех-
ническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и
техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на
предназначението.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган за издаване на разрешение за ползване на тротоари,

улични платна и други общински терени е кметът на общината. Той делегира
тази функция на главния архитект на община Козлодуй, а самата дейност по
изготвяне на документите е в правомощията на служителите от отдел "Терито-
риално устройство, строителство,  екология и икономическо развитие".

II. Заявител
Заявители са физически и юридически лица, които искат да ползват услугата

поради извършване на строеж.
III. Необходими документи
Заявителят подава заявление за разрешение за ползване на тротоари,

улични платна и други общински терени, към което прилага:
- копие на разрешение за строеж;
- проект за организация и изпълнение на строителството;
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- съгласувана с органите на КАТ и ООККБОП схема за организация на дви-
жението;

- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на административната услуга
Комплектът документи се подава от заявителя в Центъра за информация и

обслужване на гражданите, като заявлението за издаване на разрешение полз-
ване се адресира до главния архитект на общината. След подаване на доку-
ментите и получаване на входящ номер преписката се изпраща за обработване
в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо раз-
витие" (ТУСЕИР), където се извършва проверка на наличните документи и дали
са спазени нормативно установените изисквания.

При наличие на всички необходими документи и при спазване на законовите
изисквания, специалист от отдел ТУСЕИР изготвя разрешението за строеж за
изкопни работи и го предоставя на главния архитект за подпис. Заявителят по-
лучава издаденото разрешение на гише след изтичане на определения срок –
до 1 работен ден.

След приключване на строителството лицата трябва да възстановят първо-
началния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени,
които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановител-
ните работи се приемат с протокол от техническата служба на общината (чл. 9,
т. 4 от Наредба № 5 на общински съвет за управление на отпадъците и под-
държане чистотата на територията на община Козлодуй).

V. Такси
В съответствие с разпоредбата на приложение 1 "Списък на видовете услуги

и цените за тях", раздел II "Услуги “Териториално устройство, строителство и
екология", т. 27 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, за ползване
на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане
на строителни материали се събират следните такси на квадратен метър:

- първа зона – 2,50 лева;
- втора зона – 1,80 лева;
- за селата – 1,20 лева.

образци и формуляри
Заявление за разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна

и други общински терени
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ДопУсканЕ (раЗрЕШаванЕ) иЗраБоТванЕТо на коМпЛЕксЕн
проЕкТ За инвЕсТиЦионна иниЦиаТива

правно основание
чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 107, т. 8 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
чл. 81 от Закона за опазване на околната среда
Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестицион-

ните проекти
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство

на отделни видове територии и устройствени зони
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените

схеми и планове
чл. 38, т. 7 и Приложение №  1, раздел ІІ, т. 22 от Наредба № 11 на Общински

съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси (Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
По мотивирано искане на възложителя компетентният орган в общината

може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна ини-
циатива (КПИИ).

Основното предназначение на комплексния проект за инвестиционна ини-
циатива е икономия на време чрез съвместното изработване на подробен
устройствен план (ПУП) и на инвестиционни проекти и едновременното им
одобряване заедно с издаването на разрешението за строеж.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните са-
мостоятелни съставни части:

- проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен
план, когато такъв е необходим;

- инвестиционен проект.
Административното производство по одобряването на КПИИ е сложно,

включва в себе си три отделни административни производства, които приключ-
ват с актове, с характера на индивидуални административни актове, но подле-
жат на едновременно съобщаване, обжалване и влизане в сила.

Предмет на настоящата услуга са редът и условията, при които се разре-
шава изработването на КПИИ.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Съгласно чл. 150, ал. 1 от ЗУТ органът, който разрешава изработването на

КПИИ е кметът на общината.
Компетентният административен орган, който одобрява подробния устрой-

ствен план, като елемент от КПИИ, е кметът на общината – за територии, по-
падащи в една община.

Компетентен да одобри инвестиционните проекти и да издаде разрешението
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за строеж е главният архитект на общината.
ІІ. Заявител
Заявител може да бъде лице, което притежава качеството "възложител" или

изрично упълномощено от възложителя лице.
По смисъла на чл. 161 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето,

на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право
да строи в чужд имот по силата на специален закон.

ІІІ. Необходими документи
Документите, които следва да бъдат представени в община Козлодуй за из-

вършване на разглежданата услуга, са:
1. Заявление;
2. Документи за собственост;
3. Данни за заинтересованите съседи по чл. 131 от Закон за устройство на

територията;
4. Документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 183 и чл. 186-188

от ЗУТ;
5. Документ за съгласие на собствениците и носителите на ограничени

вещни права в съседните имоти при случаите по чл. 39, ал. 2 от ЗУТ;
6. Проект за подробен устройствен план в обем и фази съгласно допуска-

нето за внасяне на КПИИ, включително работен устройствен план, когато такъв
е необходим;

7. Работен или технически инвестиционен проект по части указани в допус-
кането или архитектурна част и части – конструктивна, трасировъчен план и
вертикална планировка, необходимите проектни части на инсталациите, в т. ч.
и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфра-
структура, без които строежът не може да се ползва по предназначение; проект
за организация и изпълнение на строителството, ако е необходимо, както и тех-
нологична част за строежите, в които се предвижда производствена или друга
технология; всяка част включва обяснителна записка, чертежи и изчисления,
заверен съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ;

8. Положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 от ЗУТ;
9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединя-

ване към мрежите на техническата инфраструктура съгласно чл.143, ал. 1, т. 3
от ЗУТ;

10. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществе-
ните изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал.
6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен до-
клад, а за обекти от по-ниска категория - по-желание на възложителя;

11. Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответ-
ствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и норма-
тивите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно
нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на
околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между
отделните части на проекта, съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

12. Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда,
когато такава се изисква с нормативен акт;

13. Необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението

813



на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни,
производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за
ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за
газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна или
железопътната мрежа и други, които се изискват с нормативен акт;

14. Строителни книжа/разрешение за ползване за сграда при преустройство,
пристройка или надстройка;

15. И/или други съобразно спецификата на строежа, местоположението и
формите на собственост;

16. Документ за платена такса (таксите се събират поотделно с 30 на сто
увеличение спрямо дължимите)

ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението заедно с приложените към него документи се подават в

Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се прие-
мат и преглеждат от специалист ЦИОГ към дирекция "Устройство на терито-
рията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките на един ден.
Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и
поставя резолюция за изпълнение.

Главният архитект подготвя мотивирано предложение за допускане изготвя-
нето на КПИИ до Общинския експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) или до кмета на общината в 27-дневен срок от получаване на препис-
ката. След разглеждане на искането главният архитект изготвя решение за до-
пускане изработването на КПИИ, което се връчва на заявителя от специалист
ЦИОГ към дирекция УТИДП след таксуване на услугата.

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват
едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на за-
интересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс (чл. 150, ал. 3 от ЗУТ).

Срокът за предоставяне на услугата е 30 дни.
Елементите от КПИИ – инвестиционни проекти и разрешение за строеж не

подлежат на обжалване по административен ред по реда на чл. 216 от ЗУТ,
нито подлежат на служебна проверка по чл. 156 от ЗУТ. КПИИ се обжалва пред
съда в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението за строеж
(чл. 218 от ЗУТ).

V. Такси
Съгласно Приложение № 1, раздел ІІ, т. 22 от Наредба № 11 на Общински

съвет – гр. Козлодуй за издаване на разрешение за възлагане на КПИИ по чл.
150 от ЗУТ се дължи такса в размер на 20 лева.

образци и формуляри
Заявление за разрешение за възлагане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

814



815



816



817



818

Информация за административна услуга

Допускане (разрешаване) изработването на комплексен проект за инвестиционна

инициатива

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документи за собственост;

- данни за заинтересованите съседи по чл. 131 от ЗУТ;

- документ за съгласие при съсобственост съгласно чл. 183 и чл. 186-188 от ЗУТ;

- документ за съгласие на собствениците и носителите на ограничени вещни права в съсед-

ните имоти при случаите по чл. 39, ал. 2 от ЗУТ;

- проект за подробен устройствен план в обем и фази съгласно допускането за внасяне на

КПИИ, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим;

- работен или технически инвестиционен проект по части, указани в допускането или архитек-

турна част, и части - конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка,

необходимите проектни части на инсталациите; проект за организация и изпълнение на

строителството, ако е необходимо, както и технологична част за строежите, в които се предвижда

производствена или друга технология;

- положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 2 от ЗУТ;

- предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите

на техническата инфраструктура съгласно чл.143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;

- оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към

строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора

категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по-желание на

възложителя;

- предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижда-

нията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията,

с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна

достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност

между отделните части на проекта, съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

- положително решение за оценка за въздействие върху околната среда, когато такава се

изисква с нормативен акт;

- необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа разре-

шения от съответните служби;

- строителни книжа/разрешение за ползване за сграда при преустройство, пристройка или

надстройка;

- други документи съобразно спецификата на строежа, местоположението и формите на

собственост;

- документ за платена такса (таксите се събират поотделно с 30 на сто увеличение спрямо

дължимите).

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението заедно с приложените към него документи се подават в Центъра за информа-

ция и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ

към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП) в рамките

на един ден. Директорът на дирекция УТИДП преглежда документите в срок от един ден и по-



ставя резолюция за изпълнение.

Главният архитект подготвя мотивирано предложение за допускане изготвянето на КПИИ до

Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) или до кмета на общината в

27-дневен срок от получаване на преписката. След разглеждане на искането главният архитект

изготвя решение за допускане изработването на КПИИ, което се връчва на заявителя от специа-

лист ЦИОГ към дирекция УТИДП след таксуване на услугата.

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с

издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица при условията и

по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Елементите от КПИИ - инвестиционни проекти и разрешение за строеж не подлежат на об-

жалване по административен ред по реда на чл. 216 от ЗУТ, нито подлежат на служебна про-

верка по чл. 156 от ЗУТ. КПИИ се обжалва пред съда в 14-дневен срок от съобщението за

издаване на разрешението за строеж.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси

За издаване на разрешение за възлагане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ се дължи такса в размер

на 20 лева.

819



сЪГЛасУванЕ и OДоБрЯванЕ на инвЕсТиЦионЕн проЕкТ,
коЙТо Е иЗГУБиЛ правно ДЕЙсТвиЕ по чЛ. 145, аЛ. 4 ЗУТ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Когато въз основа на одобрените инвестиционни проекти не е направено ис-

кане за получаване на разрешение за строеж в срок една година след одобря-
ването им, те загубват правното си действие (чл. 145, ал. 4 ЗУТ). За да го
възстановят те следва да се одобрят наново от главния архитект на общината.

Предмет на настоящата услуга са редът и условията, при които се възста-
новява правното действие на одобрени инвестиционни проекти с изтекла ва-
лидност по чл. 145, ал. 4 ЗУТ.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
На основание чл. 145, ал. 1 ЗУТ, органът, който е компетентен да одобри

първоначалния инвестиционен проект – главния архитект на общината, е този,
който го одобрява и при повторното му внасяне след изтичане на срока по 145,
ал. 4 ЗУТ. Изключение са проектите за строежи, финансирани изцяло или ча-
стично със средства от републиканския бюджет, за специални обекти, свързани
с отбраната и сигурността на страната, за обекти на техническата инфраструк-
тура с обхват и значение за повече от една община или област, за обектите с
национално значение и за недвижими културни ценности и за строежи в техните
граници и охранителните им зони. Те се съгласуват със специализирани съвети
към ресорните ведомства и се одобряват от областния управител, министъра
на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните ра-
боти, или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (чл.
145, ал. 2 ЗУТ).

ІІ. Заявител
Инициатор на услугата за възстановяване действието на одобрен инвести-

ционен проект може да бъде лице, което притежава качеството възложител по
смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ – собственикът на имота, лицето, на което е уч-
редено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в
чужд имот по силата на специален закон или изрично упълномощено от възло-
жителя лице.

ІІІ. Необходими документи
Заинтересованите лица подават в община Козлодуй заявление за одобря-

ване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие, придружено
от:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж, а за сгради на
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жилищно-строителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание
за приемане на проекта;

- документ за съгласие при съсобственост;
- документ за съгласие в случаите по чл.37, ал. 3 и 4, чл.183 и чл.185-188

ЗУТ;
- оригинална и валидна скица (виза) за проучване и проектиране по чл.140

ЗУТ;
- три копия от проекта в части, указани в скицата/визата или архитектурната

част и части – конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, не-
обходимите проектни части на инсталациите, в т.ч. и на отклоненията от общите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, без които строежът не
може да се ползва по предназначение, проект за организация и изпълнение на
строителството, ако е необходимо, както и технологичната част за строежите,
в които се предвижда производствена или друга технология. (всяка част
включва обяснителна записка, чертежи и изчисления заверени, съгласно чл.
139, ал. 3 и 4 ЗУТ и в съответствие с действащата нормативна уредба по про-
ектирането;

- положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 5 ЗУТ;
- положително решение за оценка за взаимодействие върху околната среда,

когато такава се изисква с нормативен акт;
- предварителни договори с експлоатационните предприятия;
- необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на

строежа, разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни,
производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за
ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за
газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна или
железопътна мрежа и други, които се изискват с нормативен акт;

- строителни книжа или разрешение за ползване за сграда при преустрой-
ство, пристройка или надстройка;

- други документи съобразно на особеностите на строежа, местоположе-
нието и формите на собственост;

- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Възложителят или упълномощеното от него лице адресира заявлението за

одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие до глав-
ния архитект на община Козлодуй.

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за
информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:00 до 17:00 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция “Устройство на територията УТИДП, където преписката се пре-
дава за преглед в отдел "Териториално устройство, строителство, екология и
икономическо развитие". Там главен специалист "Устройствено планиране, ка-
дастър и регулация" извършва проверка на документацията. Ако всички необхо-
дими съгласно закона документи са налице той изпраща преписката за
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разглеждане от общинския експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ. Съветът изготвя предварителна оценка за
съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата
и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите
съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност,
опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгла-
суваност между отделните части на проекта. Въз основата на оценката на
ОЕСУТ, главният архитект подписва решение за одобряване на проекта. След
това решението се изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

Общият срок за осъществяване на услугата е 30 дни от датата на започване
на производството.

V. Отказ и обжалване
Компетентният орган може да постанови отказ за повторно одобряване на

инвестиционния проект само по законосъобразност, като е длъжен да посочи
мотивите за това. Отказът се съобщава писмено на заявителя по реда на АПК
(чл. 146 ЗУТ).

Отказите на главния архитект на общината не подлежат на пряко съдебно
обжалване (чл. 216, ал. 1, т. 1 ЗУТ). Жалбите се подават от възложителя или
упълномощено от него лице, чрез органа, чийто акт се обжалва до началника
на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), на те-
риторията на която се намира недвижимият имот, в 14-дневен срок от съобща-
ване на отказа. Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед по
основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост,
в 15-дневен срок от постъпването й. Заповедите на началника на РДНСК под-
лежат на обжалване пред съответния административен съд, в 14-дневен срок
от съобщаването (чл. 215 ЗУТ).

VI. Такси
Съгласно т. 7 от Раздел ІІ, Приложение № 1 от Наредба № 11 на Общински

съвет – гр. Козлодуй, за одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил
правно действие по чл. 145, ал. 4 ЗУТ, с приемане от ОЕСУТ, се събират такси,
както следва:

- за обекти I, II и III категория – 50 % от таксата за първоначално одобряване
на проекта, изчислена при строителна стойност за РЗП не по-малко от 500
лв./кв.м. и допълнително 20 лв. за всяко внасяне.

- за обекти IV и V категория – 50 % от таксата за първоначално одобряване
на проекта, изчислена при строителна стойност за РЗП не по-малко от 400
лв./кв.м. и допълнително 20 лв. за всяко внасяне.

- за обекти VI категория – 50 % от таксата за първоначално одобряване на
проекта, изчислена при строителна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м.
и допълнително 20 лв. за всяко внасяне.

образци и формуляри
Заявление за одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно

действие по чл. 145, ал. 4 ЗУТ
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Информация за административна услуга

съгласуване и oдобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие

по чл. 145, ал. 4 ЗУТ

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост или отстъпено право на строеж, а за сгради на жилищно-строи-

телни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

- документ за съгласие при съсобственост;

- документ за съгласие в случаите по чл. 37, ал. 3 и 4, чл. 183 и чл. 185-188 ЗУТ;

- оригинална и валидна скица (виза) за проучване и проектиране по чл. 140 ЗУТ;

- три копия от проекта в части, указани в скицата/визата или архитектурната част и части

- конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, необходимите проектни части

на инсталациите, в т.ч. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата ин-

фраструктура, без които строежът не може да се ползва по предназначение, проект за организа-

ция и изпълнение на строителството, ако е необходимо, както и технологичната част за

строежите, в които се предвижда производствена или друга технология (всяка част включва

обяснителна записка, чертежи и изчисления заверени, съгласно чл. 139, ал. 3 и 4 ЗУТ и в съот-

ветствие с действащата нормативна уредба по проектирането);

- положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 4 и чл. 143, ал. 5 ЗУТ;

- положително решение за оценка за взаимодействие върху околната среда, когато такава се

изисква с нормативен акт;

- предварителни договори с експлоатационните предприятия;

- необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа, разре-

шения от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопо-

жарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни

връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републикан-

ската пътна или железопътна мрежа и други, които се изискват с нормативен акт;

- строителни книжа или разрешение за ползване за сграда при преустройство, пристройка

или надстройка;

- други документи съобразно на особеностите на строежа, местоположението и формите на

собственост;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист. След това, те

се насочват към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",

където преписката се предава за преглед в отдел "Териториално устройство, строителство, еко-

логия и икономическо развитие". Там главен специалист "Устройствено планиране, кадастър и

регулация" извършва проверка на документацията. Ако всички необходими съгласно закона до-

кументи са налице той изпраща преписката за разглеждане от общинския експертен съвет по

устройство на територията (ОЕСУТ) по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ.

Съветът изготвя предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния

устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към

строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване



на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните

части на проекта. Въз основата на оценката на ОЕСУТ, главният архитект подписва решение за

одобряване на проекта. След това решението се изпраща в ЦИОГ за получаване от заявителя.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси:

Съгласно т. 7 от Раздел ІІ, Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-

дуй, за одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие по чл. 145, ал. 4

ЗУТ, с приемане от ОЕСУТ, се събират такси, както следва:

- за обекти I, II и III категория - 50 % от таксата за първоначално одобряване на проекта, из-

числена при строителна стойност за РЗП не по-малко от 500 лв./кв.м. и допълнително 20 лева за

всяко внасяне;

- за обекти IV и V категория - 50 % от таксата за първоначално одобряване на проекта, изчис-

лена при строителна стойност за РЗП не по-малко от 400 лв./кв.м. и допълнително 20 лева за

всяко внасяне;

- за обекти VI категория - 50 % от таксата за първоначално одобряване на проекта, изчислена

при строителна стойност за РЗП не по-малко от 250 лв./кв.м. и допълнително 20 лева за всяко

внасяне.
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прЕЗавЕрка на раЗрЕШЕниЕ За сТроЕЖ

правно основание
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за заверяване

на разрешение за строеж по чл. 153, ал. 3 ЗУТ.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган по извършване на административната услуга е главният

архитект на община Козлодуй.
II. Заявител
Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, на които им е било

издадено разрешение за строеж, но то е загубило действието си.
IIІ. Необходими документи
Подава се заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл. 153,

ал. 3 от ЗУТ, като към него се прилагат следните документи:
- документ за собственост/документ учредяващ право на строеж;
- документ за съгласие при собственост съгласно чл. 37, ал. 3 и 4, чл. 183,

185 до 188 от ЗУТ;
- документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни

права в съседните имоти съгласно чл. 21, ал. 4, чл. 39, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 от
ЗУТ;

- одобрени и валидни инвестиционни проекти по части съгласно чл. 144, ал.
1, т. 3 ЗУТ или чл. 147 ЗУТ или съобразно спецификата на строежа;

- оригиналното разрешение за строеж с изтекъл срок, и/или
- други съобразно спецификата и състоянието на строежа, местоположе-

нието и формите на собственост;
- документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй. От там се пре-
пращат към главния архитект на община Козлодуй. Той извършва проверка на
документите и прави презаверка на разрешението за строеж, след което го пре-
праща към Центъра за информация и обслужване на гражданите към община
Козлодуй, от където заявителят може да си го получи.

V. Срок за предоставяне на административната услуга
Срокът за извършване на административната услуга е 7 дни (Приложение

№ 1, Раздел ІІ, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).
VІ. Такси
За извършване на административната услуга таксата е в размер на 0,025 %
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лева от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 12,50 лева (При-
ложение № 1, Раздел ІІ, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козло-
дуй).

образци и формуляри
Заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл. 153, ал. 3 от ЗУТ
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Информация за административна услуга

презаверка на разрешение за строеж

1. Орган, пред който се подават документите: главният архитект на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост/документ учредяващ право на строеж;

- документ за съгласие при собственост съгласно чл. 37, ал. 3 и 4, чл. 183, 185 до 188 от ЗУТ;

- документ за съгласие на собствениците и носители на ограничени вещни права в съседните

имоти съгласно чл. 21, ал. 4, чл. 39, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 от ЗУТ; - одобрени и валидни инвести-

ционни проекти по части съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ или чл. 147 ЗУТ или съобразно специ-

фиката на строежа;

- оригиналното разрешение за строеж с изтекъл срок, и/или

- други съобразно спецификата и състоянието на строежа, местоположението и формите на

собственост;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. От там се препращат към главния архитект на

община Козлодуй. Той извършва проверка на документите и прави презаверка на разрешението

за строеж, след което го препраща към Центъра за информация и обслужване на гражданите

към община Козлодуй, от където заявителят може да си го получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: 0,025 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 12,50 лева



ДопУсканЕ (раЗрЕШаванЕ) на иЗраБоТванЕ на поДроБЕн
УсТроЙсТвЕн пЛан

правно основание
чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство

на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените

схеми и планове
Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на Общински съвет – гр.
Козлодуй)

Характеристика
Устройствените планове са:
- общи устройствени планове;
- подробни устройствени планове.
Подробните устройствени планове (ПУП) конкретизират устройството и за-

строяването на териториите на населените места и землищата им, както и на
селищните образувания. Същите определят структурата на територията,
устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предна-
значение на всеки поземлен имот (чл. 112, ал. 1 от ЗУТ).

Функциите на подробните устройствени планове са в няколко насоки:
- ПУП има регулационен ефект. С ПУП се урегулират неурегулирани позем-

лени имоти. Урегулирани веднъж, поземлените имоти не подлежат на послед-
ващо урегулиране (чл. 15, ал. 1 от ЗУТ) освен в предвидените в ЗУТ случаи,
освен по желание на заинтересуваните лица (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ), или когато
имота трябва да бъде отчужден за държавни или общински нужди;

- предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране
(чл. 108, ал. 1 от ЗУТ);

- влязъл в сила ПУП е задължителна предпоставка за осъществяване на за-
строяване в даден поземлен имот;

- в определени случаи ПУП може да изпълнява ролята и на общ устройствен
план на населеното място, а именно в случаите когато няма общ устройствен
план на населеното място, но планът за регулация и режим на застрояване об-
хващат цялото населено място (чл. 103, ал. 5 от ЗУТ).

Подробните устройствени планове могат да бъдат (чл. 110, ал. 1 от ЗУТ):
1. план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и по-

землени имоти и за режим на застрояване);
2. план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти

без режим на застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична
регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за
обекти на публичната собственост);

3. план за застрояване - ПЗ;
4. работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно офор-
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мяне);
5. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираните територии.
Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за възлагане или

разрешаване изработването на подробни устройствени планове.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава заповед (разрешение) за възлагане на из-

работване на ПУП е кметът на община Козлодуй.
ІІ. Заявител
Изработването на подробни устройствени планове може да се възлага от

собствениците на имоти в обхвата на плана (чл. 124, ал. 3 от ЗУТ).
Забележка: Съгласно чл. 131 от ЗУТ заинтересувани лица при съгласува-

нето и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са
собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от
имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от
предвижданията на ПУП.

Непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП недвижими имоти са:
- имотите - предмет на самия план;
- съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
- съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат на-

малени разстояния;
- съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет

на плана;
- имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-за-

щитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.
ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление за произнасяне по допускане,

проучване и проектиране на ПУП, придружено от:
1. документи за собственост или отстъпено право на строеж за всички по-

землени имоти, за които се отнася искането за изработване на ПУП;
2. удостоверения за наследници (при необходимост);
3. съдебно решение (ако ПУП се изработва по съдебно решение);
4. допълнителни документи относно планове за застрояване на техническа

инфраструктура:
4.1. предварително съгласие за подвързване към мрежи на техническа ин-

фраструктура;
4.2. разрешение/лиценз за изграждане на обекти на техническа инфраструк-

тура;
4.3. строителни книжа/разрешение за ползване на сградите и съоръженията

в имота;
5. предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя);
6. скица от действащия кадастрален план;
7. документ за платена такса.
IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за
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информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ), където се приемат и пре-
глеждат от специалист ЦИОГ.

Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:30 до 17:30 часа
без прекъсване.

След получаването на документите, те се насочват от служител на ЦИОГ
към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти",
където преписката се предава за преглед в отдел "Териториално устройство,
строителство, екология и икономическо развитие" от главен специалист
"Устройствено планиране, кадастър и регулация". Той извършва проверка на
документацията и след това тя се предоставя на главния архитект на община
Козлодуй за становище. Заповедта за изменение на ПУП се изготвя от съот-
ветния специалист и се предава за съгласуване на главния архитект. Послед-
ният я предоставя за подпис на кмета на общината, след което тя се изпраща
в ЦИОГ за получаване от заявителя.

Общият срок за извършване на услугата е 30-дневен от подаването на до-
кументите.

V. Такси
Дължимата такса за издаване на разрешение за допускане, проучване и про-

ектиране на изменение на ПУП е в размер на 30 лева, съгласно т. 21 от Прило-
жение № 1, Раздел 2 от Наредба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй.

образци и формуляри
Заявление за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изме-

нение на ПУП
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Информация за административна услуга

Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. документи за собственост или отстъпено право на строеж за всички поземлени имоти, за

които се отнася искането за изработване на ПУП;

2.2. удостоверения за наследници (при необходимост);

2.3. съдебно решение (ако ПУП се изработва по съдебно решение);

2.4. допълнителни документи относно плановете за застрояване на техническа инфраструк-

тура:

2.4.1. предварително съгласие за подвързване към мрежи на техническа инфраструктура;

2.4.2. разрешение/лиценз за изграждане на обекти на техническа инфраструктура;

2.4.3. строителни книжа/разрешение за ползване на сградите и съоръженията в имота;

2.5. предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя);

2.6. скица от действащия кадастрален план;

2.7. документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: при необходимост

5. Производство по предоставяне на услугата

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в

сградата на община Козлодуй. От там преписката постъпва в дирекция "Устройство на терито-

рията, икономически дейности и проекти" и се разглежда в отдел "Териториално устройство,

строителство, екология и икономическо развитие" от главен специалист "Устройствено плани-

ране, кадастър и регулация". След това последният я предоставя за съгласуване и становище на

главния архитект на община Козлодуй. От там изготвената заповед постъпва при кмета на общи-

ната, като той я подписва и изпраща в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

7. Такси 30 лева



вписванЕ на вХоД/сГраДа в пУБЛичниЯ рЕГисТЪр на 
сГраДиТЕ в рЕЖиМ на ЕТаЖна соБсТвЕносТ

правно основание
Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
Закон за собствеността
Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен ре-

гистър на сградите в режим на етажна собственост (Наредба № 3 от 17 юни
2009 г.)

Характеристика
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за регистриране на

сгради в режим на етажна собственост.
Етажна собственост възниква, когато етажи или части от етажи, заедно с

придадените към тях помещения в тавана или зимника, принадлежат на от-
делни собственици - държавата, общините и други юридически или физически
лица (чл. 37 ЗС). Дяловете на отделните съсобственици в общите части са
съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения,
които те притежават, изчислени при учредяването на етажна собственост (чл.
40, ал. 1, изр. 1 ЗС).

При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни
собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена
сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени
между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите,
плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таван-
ските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните
входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения,
главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансь-
орите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по ес-
теството си или по предназначение служи за общо ползване. Общите части не
могат да се делят. Може да се уговори частите на сградата, които обслужват
само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи
само на лицата, чиито помещения обслужват (чл. 38 ЗС).

Въведен е особен режим на управление на общите части на сгради в режим
на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип. То се
урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвести-
тора и собствениците на самостоятелни обекти, като договорът се вписва по
партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите по-
следващи приобретатели (чл. 2 ЗУЕС).

За сградите или отделните входове в режим на етажна собственост се
създава и поддържа публичен регистър от съответната общинска или районна
администрация, на чиято територия се намират.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Общинска администрация Козлодуй създава и поддържа публичен регистър

на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост, които се
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намират на територията й. Вписването се извършва от кмета на общината или
оправомощено от него лице (чл. 44-45 ЗУЕС и чл. 6 от Наредба № 3 от 17 юни
2009 г.).

II. Заявител
Данните, които подлежат на вписване в регистъра, както и промените в тях,

следва да се заявят от:
1. управителния съвет (управителя) (чл. 23, ал. 1, т. 7 ЗУЕС), или
2. председателя на управителния съвет (управителя) на сдружението на

собствениците (чл. 29, ал. 1, чл. 34, ал. 1, т. 7 ЗУЕС).
III. Необходими документи
Съобразно изискванията на Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. във връзка с впи-

сването в регистъра, в общинската администрация следва да постъпят данни
относно:

- сградата или отделния вход - местонахождение, идентификатор, година на
построяване, вид на строителната система, брой етажи, разгъната застроена
площ, брой самостоятелни обекти в сградата;

- формата на управление - общо събрание или сдружение на собствени-
ците;

- управителния орган - вид, състав, мандат, адреси и телефони за връзка на
членовете на управителния съвет (управителя).

В съответствие с горепосоченото община Козлодуй изисква следните доку-
менти:

1. При управление на етажната собственост от Общо събрание:
- заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собст-

веност по образец на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 17
юни 2009 г.;

- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя
на Управителния съвет (управителя);

- документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверя-
ване на самоличността).

2. При управление на етажната собственост от сдружение на собствениците:
- заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собст-

веност по образец на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 17
юни 2009 г.;

- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и
адреса в етажната собственост;

- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя
на управителния съвет (управителя);

- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управител-
ния съвет (управителя);

- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи
сдружението (чл. 29 ЗУЕС);

- документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверя-
ване на самоличността).

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се приемат в Центъра за информация и обслуж-

ване на гражданите в община Козлодуй. Определеният служител консултира

840



заявителя относно административната услуга. При приемането на заявлението
се проверяват самоличността на заявителя и необходимите документи, след
което се извършва регистрацията във входящия дневник. Образуваната пре-
писка се насочва към главен специалист "Административноправно обслужване
на населението и гражданска регистрация", който извършва проверка за досто-
верност на вписаните данни за гражданската регистрация, след което препис-
ката се пренасочва към отдел "Местни данъци и такси". Оправомощеното лице
от посочения отдел извършва проверка за достоверност на вписаните данни
за етажната собственост и пренасочва преписката към компетентно
длъжностно лице, което извършва проверка дали са спазени изискванията на
Закона за управление на етажната собственост. В случай че бъде установено,
че предоставените за вписване данни не отговарят на изискванията на закона,
на управителния съвет (управителя) на етажната собственост се изпраща ука-
зание да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите. Ако в по-
сочения срок непълнотите или неточностите не бъдат отстранени, се
постановява мотивиран отказ за вписване в регистъра на сградите в режим на
етажна собственост. Ако изискванията на закона са спазени, се извършва впи-
сването в регистъра. Вписването в регистъра, съответно отказът за вписване,
се съобщава в тридневен срок от постановяването му на заинтересуваните
лица, а преписката се архивира в деловодната система.

Вписването на данните в регистъра се извършва в 14-дневен срок от датата
на внасяне на заявлението в общинската администрация.

V. Такси
В съответствие с чл. 44, ал. 2 ЗУЕС за регистрацията в регистъра не се съби-

рат такси.

образци и формуляри
Заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собст-

веност
Образец на регистрационна карта на сграда/вход в режим на етажна собст-

веност
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Информация за административната услуга

вписване на вход/сграда в публичния регистър на сградите в режим на етажна

собственост

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй или оправомощено

от него лице

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

2.1. При управление на етажната собственост от Общо събрание:

- заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собственост по образец

на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 17 юни 2009 г.;

- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния

съвет (управителя);

- документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самолич-

ността).

2.2. При управление на етажната собственост от сдружение на собствениците:

- заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собственост по образец

на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 17 юни 2009 г.;

- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната

собственост;

- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния

съвет (управителя);

- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управи-

теля);

- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (чл. 29

ЗУЕС);

- документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самолич-

ността).

3. Начини на подаване: лично, чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: 14-дневен срок от настъпването на съответните обстоя-

телства

5. Производство по предоставяне на услугата

Необходимите документи се приемат в Центъра за информация и обслужване на гражданите

в община Козлодуй. Определеният служител консултира заявителя относно административната

услуга. При приемането на заявлението се проверяват самоличността на заявителя и необходи-

мите документи, след което се извършва регистрацията във входящия дневник. Образуваната

преписка се насочва към главен специалист "Административноправно обслужване на населе-

нието и гражданска регистрация", който извършва проверка за достоверност на вписаните данни

за гражданската регистрация, след което преписката се пренасочва към отдел "Местни данъци и

такси". Оправомощеното лице от посочения отдел извършва проверка за достоверност на вписа-

ните данни за етажната собственост и пренасочва преписката към компетентно длъжностно

лице, което извършва проверка дали са спазени изискванията на Закона за управление на етаж-

ната собственост. В случай че бъде установено, че предоставените за вписване данни не отгова-

рят на изискванията на закона, на управителния съвет (управителя) на етажната собственост се

изпраща указание да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите. Ако в посочения

срок непълнотите или неточностите не бъдат отстранени, се постановява мотивиран отказ за

вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собственост. Ако изискванията на закона са

спазени, се извършва вписването в регистъра. Вписването в регистъра, съответно отказът за



вписване, се съобщава в тридневен срок от постановяването му на заинтересуваните лица, а

преписката се архивира в деловодната система.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни от датата на внасяне на заявлението

7. Такси: няма
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иЗДаванЕ на скиЦа на поЗЕМЛЕн иМоТ оТ вЛЕЗЛиЯ в сиЛа
пЛан на новооБраЗУваниТЕ иМоТи За ТЕриТории по § 4

оТ пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй по чл. 9
от Закона за

местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда у условията за издаване на

скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за
територии по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ.  

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Компетентен орган по настоящата услуга е кметът на община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга, може да бъде лице, което е собственик на

недвижим имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.

III. Необходими документи
За извършване на услугата лицата подават заявление за издаване на скица

на поземлен имот § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, като към него се прилагат следните доку-
менти:

-  документ за собственост; 
-  удостоверение за наследници (при необходимост); 
-  пълномощно (при необходимост);
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй. От там се пре-
пращат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и
проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономи-
ческо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на дирек-
цията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение.
Главен специалист към отдел "Териториално устройство,строителство,екология
и икономическо развитие" изготвя скицата, която се предава на Центъра за ин-
формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, от където за-
явителят може да я получи.

V. Срок за извършване на административната услуга
Сроковете за извършване на услугата са:
- за обикновена услуга - 7 дни;
- за бърза услуга - 3 дни;
- за експресна услуга - 1 ден.
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VI. Такси
Таксата за извършване на административната услуга зависи от срока, за

който тя се предоставя за:
- 7 дни – 10 лева;
- 3 дни – 20 лева;
- 1 ден – 30 лева (чл. 38, т. 8 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-

лодуй).

образци и формуляри
Заявление за издаване на скица на поземлен имот по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

издаване на скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните

имоти за територии по § 4 пЗр ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- документ за собственост;

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- пълномощно (при необходимост);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на ди-

рекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение. Главен

специалист към отдел "Териториално устройство,строителство,екология и икономическо разви-

тие" изготвя скицата, която се предава на Центъра за информация и обслужване на гражданите

към община Козлодуй, от където заявителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата:

- обикновена услуга - 7 дни;

- бърза услуга - 3 дни;

- експресна услуга - 1 ден.

7. Такси:

Таксата за извършване на административната услуга зависи от срока, за който тя се предо-

ставя за:

- обикновена услуга - 10 лева;

- бърза услуга - 20 лева;

- експресна услуга - 30 лева.



прЕЗавЕрка на иЗДаДЕна скиЦа на поЗЕМЛЕн иМоТ оТ 
вЛЕЗЛиЯ в сиЛа пЛан на новооБраЗУваниТЕ иМоТи За 

ТЕриТории по § 4 оТ пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за

местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията, при които се из-

вършва презаверка на издадена скица на поземлен имот от влезлия в сила
план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, който е компетентен да извърши настоящата услуга, е кметът на

община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга, може да бъде лице, което е собственик на

недвижим имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.

III. Необходими документи
За извършване на административната услуга се подава Заявление за пре-

заверка на издадена скица на поземлен имот по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като към
него се прилагат следните документи:

- документ за собственост; 
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- пълномощно (при необходимост);
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. От там
се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейно-
сти и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и ико-
номическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на
дирекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за из-
пълнение. Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строител-
ство, екология и икономическо развитие" презаверява скицата, която се
предава на Центъра за информация и обслужване на гражданите, от където
заявителят може да я получи.

V. Срок за извършване на административната услуга
Презаверката на издадена скица на поземлен имот от влезлия в сила план

на новообразуваните имоти за територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се извършва
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за срок от 7 дни.
VI. Такси
Таксата за извършване на административната услуга е 3 лева (чл. 38, т. 9 от

Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за презаверка на издадена скица на поземлен имот по § 4 от ПЗР

на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

презаверка на издадена скица на поземлен имот от влезлия в сила план на

новообразуваните имоти за територии по §4 от пЗр на ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- документ за собственост;

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- пълномощно (при необходимост);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устрой-

ство, строителство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Ди-

ректорът на дирекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение.

Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо

развитие" презаверява скицата, която се предава на Центъра за информация и обслужване на

гражданите, от където заявителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: 3 лева



иЗраБоТванЕ на ЕкспЕрТна оЦЕнка на поЗЕМЛЕн иМоТ 
оТ вЛЕЗЛиЯ в сиЛа пЛан на новооБраЗУваниТЕ иМоТи За 

ТЕриТории по §4 OT пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и начина за изработване на

експертна оценка на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразува-
ните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, който е компетентен да извърши настоящата услуга е кметът на

община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга, може да бъде лице, което има право на

ползване недвижим имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

III. Необходими документи
За извършване на административната услуга се подава заявление за изра-

ботване на експертна оценка за поземлен имот от влезлия в сила план на но-
вообразуваните имоти за територията по § 4 oт ПЗР на ЗСПЗЗ, като към него
се прилагат следните документи:

- заповед за признато право на ползване на имота;
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. От там
се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейно-
сти и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и ико-
номическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на
дирекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за из-
пълнение. Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строител-
ство, екология и икономическо развитие" извършва експертната оценка на
поземления имот и я предава в ЦИОГ, от където заявителят може да я получи.

V. Срок за извършване на административната услуга
Административната услуга се предоставя за срок от 14 дни.
VI. Такси
За изработване на експертна оценка на поземлен имот от влезлия в сила

план на новообразуваните имоти по § 4 oт ПЗР на ЗСПЗЗ, се дължи такса в
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размер на 30 лева (чл. 38, т. 10 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Коз-
лодуй).

образци и формуляри
Заявление за изработване на експертна оценка за поземлен имот от влезлия

в сила план на новообразуваните имоти по § 4 oт ПЗР на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

изработване на експертна оценка на поземлен имот от влезлия в сила план на

новообразуваните имоти за територии по § 4 oт пЗр на ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- заповед за признато право на ползване на имота;

- удостоверение за наследници (при необходимост);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция

"Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устрой-

ство, строителство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Ди-

ректорът на дирекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение.

Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо

развитие" извършва експертната оценка на поземления имот и я предава в ЦИОГ, от където за-

явителят може да я получи.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

7. Такси: 30 лева
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рЕГисТраЦиЯ/проМЯна на соБсТвЕника на поЗЕМЛЕн иМоТ в
ТЕриТории по § 4 OT пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от
Закона за

местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на услугата е да посочи реда и условията за извършване на

регистрация/промяна/ на собственика на поземлен имот в територии по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, който е компетентен да извърши настоящата услуга, е кметът на об-

щина Козлодуй.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да бъде лице, което е собственик на не-

движим имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ.

III. Необходими документи
За извършване на административната услуга се подава Заявление за регист-

рация/промяна на собственик по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като към него се прилагат
следните документи:

- документ за собственост (нотариален акт);
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй. От там се препра-
щат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и
проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономиче-
ско развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на дирекцията
извършва проверка на документите и изготвя резолюция за изпълнение. Главен
специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и ико-
номическо развитие" извършва регистрация/промяна на собственика на имота.

V. Срок за извършване на административната услуга
Административната услуга се извършва за срок от 7 дни.
VI. Такси
За извършване на регистрация/промяна на собственика на поземлен имот в

територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, се дължи такса в размер на 5 лева (чл. 38, т.
11 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за регистрация/промяна на собственик по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

регистрация/промяна на собственика на поземлен имот в територии по § 4 от пЗр на

ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- документ за собственост (нотариален акт);

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник.

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на ди-

рекцията извършва проверка на документите и изготвя резолюция за изпълнение. Главен

специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо разви-

тие" извършва регистрация/промяна на собственика на имота.

6. Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

7. Такси: 5 лева



иЗДаванЕ на справка-ДЕкЛараЦиЯ За ТЕкУЩа паЗарна ЦЕна
на ЗЕМЕДЕЛски ЗЕМи на новооБраЗУваниТЕ иМоТи За

ТЕриТорииТЕ по § 4 оТ пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Наредба № 11 на Общински съвет за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за

местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Характеристика
Цел на настоящата услуга е да се посочи реда и начина за изготвяне на

справка декларация за текуща пазарна цена на земеделски земи на новообра-
зуваните имоти за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

процедура по извършване на административната услуга
I. Компетентен орган
Органът, който е компетентен да извърши настоящата услуга е кметът на

община Козлодуй.
II. Заявител
Заявител по настоящата услуга, може да бъде лице, което е собственик на

новообразуван имот на територията на община Козлодуй по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ.

III. Необходими документи
За извършване на административната услуга се подава Заявление за изда-

ване на справка-декларация за текуща пазарна цена на новообразуван имот
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като към него се прилагат следните документи:

- скица на имота;
- документ за собственост (нотариален акт);
- удостоверение за наследници;
- документ за платена такса.
ІV. Вътрешен ход
Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за

информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) към община Козлодуй. От
там се препращат към дирекция "Устройство на територията, икономически
дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология
и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на
дирекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за из-
пълнение. Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строител-
ство, екология и икономическо развитие" изготвя справка-декларация за текуща
пазарна цена на новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, която се предава
в ЦИОГ, от където заявителят я получава.

V. Срок за извършване на административната услуга
Административната услуга се извършва за срок от 14 дни.
VI. Такси
За издаване на справка-декларация за текуща пазарна цена на новообра-
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зуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, се дължи такса в размер на 10 лева (чл. 38,
т. 12 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй).

образци и формуляри
Заявление за издаване на справка-декларация за текуща пазарна цена на

новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Образец на справка-декларация за текуща пазарна цена на земеделски

земи на новообразуваните имоти за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

издаване на справка-декларация за текуща пазарна цена на земеделски земи на

новообразуваните имоти за териториите по § 4 от пЗр на ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат при към заявлението:

- скица на имота;

- документ за собственост (нотариален акт);

- удостоверение за наследници;

- документ за платена такса.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на ди-

рекцията извършва проверка на документите и изготвя резолюция за изпълнение. Главен

специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо разви-

тие" изготвя справка-декларация за текуща пазарна цена на новообразуван имот по § 4 от ПЗР

на ЗСПЗЗ, която се предава в Центъра за информация и обслужване на гражданите към община

Козлодуй, от където заявителят я получава.

6. Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

7. Такси: 10 лева
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иЗДаванЕ на ЗаповЕД За вЪЗсТановЯванЕ на право на
соБсТвЕносТ на иМоТи на БивШиТЕ соБсТвЕниЦи по рЕДа 

на § 4 оТ пЗр на ЗспЗЗ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за издаване на

заповед за възстановяване на право на собственост по реда на § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ от община Козлодуй.

процедура по извършване на административната услуга
І. Компетентен орган
Компетентен орган, чрез който се предоставя услугата е кметът на община

Козлодуй.
ІІ. Заявител
Заявител по настоящата услуга могат да бъдат собствениците на имотите

или техните ползватели.
ІІІ. Необходими документи
За извършване на услугата се подава Заявление за издаване на заповед за

възстановяване на правото на собственост на имоти по реда на § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, като към него се прилагат:

- копие от решение на поземлената комисия на гр. Козлодуй;
- удостоверение за наследници;
- други документи.
ІV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението и приложените към него документи се подава в Центъра за ин-

формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй. От там се пре-
пращат към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и
проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономи-
ческо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на дирек-
цията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение.
Главен специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, еколо-
гия и икономическо развитие" изготвя заповед за възстановяване на право на
собственост на имоти на бившите собственици по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
което се подписва от кмета на община Козлодуй и се предава в Центъра за ин-
формация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, от където за-
явителят я получава.

VІ. Такси
За извършване на административната услуга такса не се дължи.

образци и формуляри
Заявление за издаване на заповед за възстановяване на правото на собст-

веност на имоти по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
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Информация за административна услуга

издаване на заповед за възстановяване на право на собственост на имоти на бившите

собственици по реда на § 4 от пЗр на ЗспЗЗ

1. Орган, пред който се подават документите: кметът на община Козлодуй

2. Документи, които се прилагат към заявлението:

- копие от решение на поземлената комисия на гр. Козлодуй;

- удостоверение за наследници;

- други документи.

3. Начини на подаване: лично или чрез пълномощник

4. Срок за подаване на документите: няма

5. Производство по предоставяне на услугата

Заявлението и приложените към него документи се подават в Центъра за информация и об-

служване на гражданите към община Козлодуй. От там се препращат към дирекция "Устройство

на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строител-

ство, екология и икономическо развитие", където се разглеждат от специалист. Директорът на ди-

рекцията извършва проверка на документите и издава резолюция за изпълнение. Главен

специалист към отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо разви-

тие" изготвя заповед за възстановяване на право на собственост на имоти на бившите собстве-

ници по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, което се подписва от кмета на община Козлодуй и се

предава в Центъра за информация и обслужване на гражданите към община Козлодуй, от където

заявителят я получава.

6. Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни

7. Такси: няма



освиДЕТЕЛсТванЕ на сГраДи и иЗДаванЕ на ЗаповЕД За 
прЕМаХванЕ (поправЯнЕ иЛи ЗаЗДравЯванЕ) на сТроЕЖи, 

нЕГоДни За иЗпоЛЗванЕ иЛи ЗасТраШЕни оТ саМосрУТванЕ

правно основание
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение

на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите
на Дирекцията за национален строителен контрол (Наредба № 13 от 23 юли
2001 г.)

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)
Наредба № 10 на общински съвет за принудителното изпълнение на запо-

веди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
на територията на община Козлодуй (по чл. 196, ал. 5 ЗУТ) (Наредба № 10 на
общински съвет - гр. Козлодуй)

Правилник за организацията и дейността на общинска администрация – Коз-
лодуй (Устройствен правилник – община Козлодуй)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9
от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр.
Козлодуй)

Характеристика
Предмет на настоящата услуга са реда и условията за освидетелстване на

сгради и за издаване на заповед за премахване (поправяне или заздравяване)
на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване по реда
чл. 195, ал. 4 ЗУТ. Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в тех-
ническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1–
3 ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които
водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие
с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики (чл. 195,
ал. 1 ЗУТ). В случай че това не е изпълнено, кметът на общината издава запо-
вед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходи-
мите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.
Той може да задължи с нея собствениците на обекти да премахнат, преобразу-
ват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и
материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни по-
стройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да
извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на
движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокой-
ствието на гражданите. Също така може да издава заповед за премахване на
строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са ста-
нали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване,
застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или
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са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или за-
здравят.

Собствениците на обекти носят имуществена отговорност за причинени
вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в ре-
зултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети
или увреждане на трети лица и имоти (чл. 195, ал. 7 ЗУТ).

Съгласно чл. 2 от Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй на при-
нудително поправяне, заздравяване или премахване подлежат, както следва:

- строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4-6 ЗУТ;
- незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147 и чл. 151, ал. 1 ЗУТ

и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено
не по установения за това ред;

- обекти по чл. 57а ЗУТ;
- строежи по §17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

осъществяване на услугата
І. Компетентен орган
Компетентен орган, който издава заповедта за премахване (поправяне или

заздравяване) на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрут-
ване, на основание чл. 195, ал. 4 ЗУТ, е кметът на община Козлодуй. Съгласно
чл. 196, ал. 1 ЗУТ, състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възста-
новителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 ЗУТ се устано-
вяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината.

ІІ. Заявител
На основание чл. 196, ал. 2 ЗУТ назначената от кмета комисия действа слу-

жебно или по искане на заинтересованите лица. В тази връзка, заявител за из-
даване на заповед за за премахване (поправяне или заздравяване) на строеж
може да бъде собственика на имота или строежа или друго лице с правен ин-
терес. Извън тази хипотеза, всяко друго лице може да сезира чрез сигнал об-
щинската администрация и ако той е основателен тя ще задейства
процедурата.

ІІІ. Необходими документи
Когато издаването на заповедта се заявява от заинтересовано лице то по-

дава заявление за премахване (поправяне или заздравяване) на строеж по об-
разец на община Козлодуй.

IV. Вътрешен ход на услугата
Заявлението се подава в Центъра за информация и обслужване на гражда-

ните (ЦИОГ), където се приемат и преглеждат от специалист ЦИОГ.
Забележка: Работното време с граждани на ЦИОГ е от 08:30 до 17:30 часа

без прекъсване.
След получаването на документите, те се насочват към дирекция "Устрой-

ство на територията, икономически дейности и проекти" (УТИДП), където пре-
писката се предава за преглед в отдел "Териториално устройство,
строителство, екология и икономическо развитие" (ТУСЕИР). Длъжностно лице
от този отдел извършва предварителна проверка на представените документи
и ги представя с доклад на кмета на общината. Ако са налице хипотезите на
чл. 195, ал. 4-6 ЗУТ, последният назначава комисия, която да установи действи-
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телното състояние на строежа (обекта). Тя събира всички необходими данни
за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз ос-
нова на констатациите, отразени в протокола, тя предлага на кмета на общи-
ната строежа да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. На основание
чл. 196, ал. 5 ЗУТ и въз основа на становището на комисията кметът на общи-
ната може да задължи със заповед собствениците да премахнат, преобразуват
или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и ма-
териали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни по-
стройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да
извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на
движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокой-
ствието на гражданите. Също така, той може да издаде заповед за премахване
на строеж, който поради естествено износване или други обстоятелства е опа-
сен за здравето и живота на гражданите, негоден са за използване, застрашен
от самосрутване, създава условия за възникване на пожар или е вреден в са-
нитарно-хигиенно отношение и не може да се поправи или заздрави. Реда за
изпълнение на издадените заповеди е регламентиран в Наредба № 10 на об-
щински съвет - гр. Козлодуй.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй,
преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта си, кметът
на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от
получаването й до задължените по нея лица.

B едноседмичен срок след изтичане на времето за доброволно изпълнение,
се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската адми-
нистрация, за което се съставя констативен протокол съгласно Приложение №
1 от Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй. При установено не-
изпълнение в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предвари-
телно изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo
принудителното изпълнение. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 10 на общин-
ски съвет - гр. Козлодуй, в едноседмичен срок от съставяне на констативния
протокол съответните специалисти от отдел "ТУСЕИР" провеждат предвари-
телно проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета, срока,
необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количе-
ства строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им
финансови средства (пo изготвена количествено-стойностна сметка). Резулта-
тите от проучването се оформят в протокол съставен съгласно Приложение №
2 от Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй, който се представя на
кмета на общината.

В едноседмичен срок от съставяне на протокола кметът на общината от-
крива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предви-
дените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга,
респективно строителство по реда на ЗОП или НВМОП.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй в
едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, кметът
нa общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение,
за което се уведомяват всички заинтересувани лица. Собствениците на строе-
жите, респективно недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за из-
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вършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в запо-
ведта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява
по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 АПК. Ha определените
дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълни-
теля и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и
органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за
състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на за-
поведта на кмета (Приложение № 3 от Наредба № 10 на общински съвет - гр.
Козлодуй). След изпълнението се съставя друг протокол (Приложение № 4 от
Наредба № 10 на общински съвет - гр. Козлодуй) от същите лица.

V. Такси
Такса за услугата не се дължи. Собственикът на имота следва да възстанови

с законна лихва на общината направените разходи по принудителното изпълне-
ние. Ако това не стане, се вписва законна ипотека в полза на общината върху
имота. Въз основа на протокола за извършените разходи, подписан от упълно-
мощени представители на общината и изпълнителя, съдът постановява неза-
бавно изпълнение и издава изпънителен лист за събиране на вземането по
реда на чл. 418 ГПК.

образци и формуляри
Образец на протокол по Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 10

на общински съвет - гр. Козлодуй
Образец на протокол по Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 10

на общински съвет - гр. Козлодуй
Образец на протокол по Приложение № 3 към чл. 9 от Наредба № 10 на об-

щински съвет - гр. Козлодуй
Образец на протокол по Приложение № 4 към чл. 12 от Наредба № 10 на

общински съвет - гр. Козлодуй
Образец на протокол по Приложение № 5 към чл. 10 от Наредба № 10 на

общински съвет - гр. Козлодуй
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Тази публикация е създадена в рамките на проект

„Община Козлодуй – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска 

администрация в услуга на потребителите”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и

държавния бюджет на Република България.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Козлодуй и екипа по изпълнението на дейностите на проекта и

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган.
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Община Козлодуй

ул. “Христо Ботев”13

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com


