
НАИМЕНОВА

НИЕ НА 

УСЛУГАТА 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕ

НИЕ НА 

УСЛУГАТА 

ВИД НА 

ИЗДАВА

НИЯ 

ДОКУМЕ

НТ 

ТАКСА 

ЗА 

УСЛУГА

ТА 

Съгласуване и 

одобр. инв.  

Проекти, по 

които се 

издава 

разрешение за 

строеж 

Молба по образец и документи към нея. чл. 145 от ЗУТ С 

комплексе

н доклад за 

оценка на 

съответств

ието - 14 

дни 

Съгласува

ни и 

одобр. 

инв.  

проекти, 

0,10 

лв/м.л., 

но не 

по-

малко от 

20 лв. 

Издаване на 

разрешения 

за строеж за 

инфраструкту

рни обекти 

 

Молба по образец и документи към нея. 

1. Удостоверение за вида на собствеността, през която преминава 

инженерната инфраструктура. 

2. Заповед на Кмета на район “ Слатина ” по чл. 193, ал. 4 / при нужда/. 

3. Заверено копие от Документ за собственост или нотариален акт за 

отстъпено право на строеж. 

4. Заверено копие от Разрешение за строеж на сградата, която се 

присъединява към експлоатационната мрежа на енергийното предприятие. 

5. Заверено копие от Предварително становище за присъединяване на 

потребителя, издадено от съответното експлоатационно предприятие към 

чиято мрежа се присъединява потребителя. 

6. Заверено копие от Предварителен договор за присъединяване, сключен 

между потребителя и съответното експлоатационно дружество. 

7. Декларация за стойността на обекта или заверено копие от Договор за 

изпълнение между Възложител и Изпълнител. 

8. Инвестиционни проекти – оригинал, съгласуван от : “Топлофикация – 

София” АД; “Електроразпределение – Столично” АД; “БТК” АД; “Улично 

осветление” ЕАД; “Софийска вода”; Зелена система -СО; СРИОКОЗ; ПАБ – 

(чл.148, ал.1 от ЗУТ) С 

комплексе

н доклад за 

оценка на 

съответств

ието - 14 

дни 

При 

одобрени 

проекти -

7дни 

Разрешен

ие за 

строеж 

 

0,3% от  

стойност

та на 

обекта, 

заявена 

в 

деклара

ция 

 



СДВР; “Софийски кадастър” –СО и ДАГ. В случай, че трасето на 

инфраструктурата минава по улица носител на релсов или тролейбусен 

транспорт проектите се съгласуват и със “Столичен електротранспорт” ЕАД. 

9. Заверени копия от инвестиционните проекти, съгласувани с 

експлоатационните дружества, изброени в т.6 за районната администрация. 

10. Проект за Временна организация на движение, съгласуван със СДВР-КАТ и 

СО – Сектор “Организация и безопасност на движението”. 

11. Проект по безопасност и здраве /ПБЗ/ съгласуван със СДВР-КАТ и СО – 

Сектор “Организация и безопасност на движението”. 

12. Комплексен доклад за оценка на съответствие. 

13. Заверено копие от платена такса за разрешение за строеж в размер на 0,3 

% от стойността по т. 5. 

14. Платена такса за одобряване на проект в размер на 0,10 лв/м.л., но не по-

малко от 20 лв. 

15. Нотариално заверена Декларация за собствениците на обекта към датата 

на подаване на молбата /за топлопровод с абонатна станция; за елпровод с 

ГЕТ разположен в захранвания имот/. 

Извършване 

на оглед и 

изготвяне на 

констативен 

протокол за 

състоянието 

на настилки и 

терени във 

връзка с 

договор за 

гаранции 

преди 

издаване на 

разрешение за 

строеж за 

 

1.Заявление по образец 

2.Проектна документация 

3.Снимков материал 

 

НАРЕДБА 

за изграждане на 

елементите на 

техническата 

инфраструктура и 

гаранциите при 

строителството им 

на територията на 

Столична община 

30 дни Констатив

ен 

протокол 

Няма 

http://www.pancharevo.org/images/ADMINISTRATIVNI/INJENERNA/RA-UT-030__%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%A1.Pdf
http://www.pancharevo.org/images/ADMINISTRATIVNI/INJENERNA/RA-UT-030__%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%A1.Pdf


техническа 

инфраструкту

ра 

Извършване 

на оглед и 

изготвяне на 

констативен 

протокол за 

състоянието 

на настилки и 

терени във 

връзка с 

договор за 

гаранции след 

приключване 

на строеж за 

техническа 

инфраструкту

ра 

1.Заявление по образец 

2.Екзекутивна документация 

3.Снимков материал 

НАРЕДБА 

за изграждане на 

елементите на 

техническата 

инфраструктура и 

гаранциите при 

строителството им 

на територията на 

Столична община 

30 дни Констатив

ен 

протокол 

Няма 

 Издаване 

разрешение за 

разкопаване 

на улични и 

тротоарни 

настилки и 

вътрешно 

квартални 

пространства 

(чл. 72 от ЗУТ) 

Молба по образец и документи към нея. 

1. Заверени копия от инвестиционни проекти съгласувани от : “Топлофикация 

– София ” АД; “Електроразпределение – Столично ” АД; “БТК” АД; “Улично 

осветление” ЕАД; “Софийска вода”; Зелена система -СО; СРИОКОЗ; ПАБ – 

СДВР; “Софийски кадастър” – СО и ДАГ. В случай, че трасето на 

инфраструктурата минава по улица носител на релсов или тролейбусен 

транспорт проектите се съгласуват и със “Столичен електротранспорт ”ЕАД . 

2. Заверено копие от Разрешение за строеж. 

3. График за изпълнение на СМР, заведен от Дирекция “ Транспорт” на 

Столична община, сектор “Организация и безопасност на движение” , СДВР – 

КАТ и Столичен инспекторат при Столична община. 

    

http://www.pancharevo.org/images/ADMINISTRATIVNI/INJENERNA/RA-UT-031_zaiavlenie_konst-protokol_nastilki_sled_2017-04-22.pdf


Издаване_нап

равление за 

определяне 

на маршрут за 

транспортира

не на 

строителни 

отпадъци 

и/или земни 

маси 

 

Молба по образец и документи към нея. 

1.Копие от договор на възложителя с лице, притежаващо документ,издаден 

по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на заявените количества 

отпадъци и/или земни маси; 

2. Копие от разрешениетои/или регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО; 

3. Копие от одобрен план за управление на строителните отпадъци 

НАРЕДБА за 

управление на 

отпадъците и 

поддържане и 

опазване на 

чистотата на 

територията на 

Столична община 

 

 Направле

ние 

50 лв 

Регистриране 

на изпълнен 

строеж 

благоустройст

вен обект от 

четвърта и 

пета 

категория и 

въвеждането 

му в 

експоатация  

1. Документ а собственост или документ за учредено право на строеж в чужд 

имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален 

закон; 

2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо стр. надзор,  

3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 

4. Актове и протоколи, изготвени по време на строителството, съгласно 

Наредба №3/2003г.; 

5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността на 

строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични 

изпитвания; 

6. Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни 

продукти със съществените  изисквания към строежите; 

7. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение изискванията по чл.175, 

ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; 

8. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите 

на техническата инфраструктура; 

9. Пълномощно №……………/………………г., когато заявлението се подава от 

чл. 177 ЗУТ 7 дни Удостовер

ение за 

въвеждан

е в 

експлоата

ция 

50,00 лв. 

на 

линеен 

метър, 

но не 

повече 

от 

1000,00 

лв. 



пълномощник; 

10. Технически паспорт на строежа; 

11. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса  

(освобождават се от такси за техн. Услуги държавните и общински органи, 

организациите на  бюджетна   издръжка и Българският червн кръст);     

12. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на 

строежа.                     

 Участие при 

подписване 

на Протокол 

обр. 2 и 2а – 

откриване на 

строителни 

площадки и 

определяне 

на строителна 

линия и ниво 

(чл. 223 на 

ЗУТ) за 

линейни 

инфраструкту

рни обекти за 

които 

Столична 

Образецът е предоставен от отдел “Контрол по строителството”     



община е 

Възложител 

по смисъла на 

чл.161 от ЗУТ  

 


