ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Услуга

Регистър на услугите

Правно основание

1

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА
СЪСТАВЕН АКТ ЗА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Закон за общинската
собственост

2

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ
АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА
ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ИЛИ
ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ
ИМОТ

Закон за общинска собственост;
Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ /ОБЩИНСКИ
ЖИЛИЩА/

Наредба № 11 за условията и
реда за установяване жилищни
нужди, настаняване в общински
жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти ;
Закон за общинската
собственост

3

ДОК 09-08-01

Срокове за
изпълнение

Необходими документи

Такса

55 дни

- Заявление по образец;
- Скица на имота – с дата до 6
месеца от издаването и/или
заверена;
- Удостоверение за наследници,
когато починалото лице е било с
последен постоянен адрес извън
територията на Община Провадия;
- Пълномощно – при
необходимост

7,00 лв.

- Заявление по образец;
4 дни

53 дни

- Документи, доказващи промяна
на собствеността - /съдебно
решение, покупка, замяна, делба
- Заявление по образец;
- Декларация за семейно и имотно
състояние /по образец/;
- Квитанция за платени сметки
към ВиК и Енерго-Про;
- Копие от настанителна заповед

7,00 лв.

11,00 лв. /комплект
документи/ и 150,00 лв.
гаранция

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

4

5

6

7

Регистър на услугите

Наредба № 11 за условията и
реда за установяване жилищни
ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪЦИ ЗА
нужди, настаняване в общински
КАРТОТЕКИРАНЕ НА
жилища и разпореждане с
ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ
общински жилищни имоти ;
ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
Закон за общинската
собственост

Закон за управление правата на
ПРОВЕРКА И ПРИЕМ НА
гражданите с многогодишни
ДОКУМЕНТИ ЗА
жилищно-спестовни влогове;
ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛЕВОВАТА
Закон за общинската
КОМПЕНСАЦИЯ
собственост
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
Закон за общинска собственост;
СЪСОБСТВЕНОСТ В
Наредба № 2 за реда за
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
придобиване, управление и
МЕЖДУ ОБЩИНАТА И
разпореждане с общинско
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ
имущество
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
Закон за общинската
ЧАСТНА ОБЩИНСКА
собственост
СОБСТВЕНОСТ

120 дни

42 дни

82 дни

139 дни

ДОК 09-08-01
- Заявление и декларация по
образец;
- Удостоверение от службата по
вписвания към Провадийски
Районен Съд за липса или наличие
на прехвърлителни сделки;
- Удостоверение за доходите на
членовете на семейството за
период от една година назад
/неработилите през този период и
регистрирани в Дирекция „Бюро
по труда” – бележка от Дирекция
„Бюро по труда”;
- Неработилите през този период и
нерегистрираните в Дирекция
„Бюро по труда” – клетвена
декларация;
- Получилите социални помощи –
служебна бележка от Дирекция
„Социално подпомагане”
- Договор за наем – при
необходимост
- Заявление по образец;
- Документ за собственост за
закупено жилище по реда на
ЗУПГМЖСВ
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица на имота по действащия
регулационен план
- Заявление по образец;
- Приложими документи съгласно
тръжна документация;

3,00 лв.

11,00 лв.

21,00 лв и
гаранция 200,00 лв.

съгласно тръжна
документация

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

8

9

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА
НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ
ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИЗКУПУВАНЕ ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ ОТ
ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ
С УЧРЕДЕНО ПРАВО НА
СТРОЕЖ

Регистър на услугите
Закон за общинска собственост;
Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество

Закон за общинска собственост;
Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество

Закон за общинската
собственост; Наредба № 11 за
НАСТАНЯВАНЕ В
условията и реда за
ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ОТ
10
установяване жилищни нужди,
ГРАЖДАНИ ВЛЕЗЛИ В
настаняване в общински
СПИСЪКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
жилища и разпореждане с
общински имоти
Закон за общинската
собственост; Наредба № 11 за
условията и реда за
НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНО
11
установяване жилищни нужди,
ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
настаняване в общински
жилища и разпореждане с
общински имоти

30 дни

ДОК 09-08-01
- Заявление по образец;
- Виза;
- Архитектурен проект;
- Документ за собственост

21,00 лв.

31 дни

- Заявление по образец;
- Документ за учредено право
на строеж;
- Документ за законно учредено
право на строеж на роднини по
правна линия, ако е налице
такова право;
- Разрешение за строеж или акт
за узаконяване на строежа;
- Скица на имота от
действащия регулационен план
с попълнен кадастър;
- Копие на одобрен проект на
сградата;
- Документ за собственост

21,00 лв и
гаранция 200,00 лв.

7 дни

- Заявление и декларация по
образец;
- Документ за собственост на МПС

2,00 лв.

46 дни

- Заявление и декларация по
образец

2,00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ
ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА
12 ПРЕТЕНЦИИ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ
13 ДОКУМЕНТ ЗА ИЗВЪРШЕНА
РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА
ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С
14 ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистър на услугите

Закон за общинската
собственост; Наредба № 8 за
определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги
на територията на Община
Провадия
Закон за общинска собственост;
Наредба № 8 за определяне и
администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Провадия
Закон за общинска собственост;
Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество

Закон за управление на
етажната собственост;
Наредба № РД-02-20-8 от
РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДА
11.05.2012 г. за създаване и
15 /ВХОД В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА
поддържане на публичен
СОБСТВЕНОСТ/
регистър на сдруженията на
собствениците на сгради в
режим на етажна собственост

16

ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНА
ТАКСА КУЧЕ

Закон местните данъци и такси;
Наредба № 8 за определяне и
администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Провадия; Наредба № 19 на
Общински съвет

17

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛИН
ПО ЧЛ.8 ОТ ЗП

Закон за пчеларството – чл.8

4 дни

4 дни

ДОК 09-08-01

- Заявление по образец;
- Нотариални актове;
- Други документи,
доказващи собственост

- Заявление по образец;
- Други документи – само
при необходимост

84 дни от
- Заявление по образец;
Решението на - Документ за собственост;
Общински съвет - Оригинална скица

11 дни

- Заявление и декларация по
образец;

до края на м.ІІІ
– за вече
регистрирани
- Копие от паспорта на кучето –
кучета;
при първоначална регистрация;
до 30 дни – за - Декларация по образец
новопостъпили
кучета
-

-

6,00 лв.

6,00 лв.

21,00 лв.

-

10,00 лв.

-

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ
ИЗГОТВЯНЕ НА
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
18 ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКО
ИМУЩЕСТВО
ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ВПИСВАНЕ НА ОБЕКТ В
19 ИНФОРМАЦИОНЕН
РЕГИСТЪР ТЪРГОВСКА
ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ
И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

20

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01

Закон за опазване на
селскостопанското имущество;
Наредба № 8 на Общински съвет

10 дни

-

14,00 лв.

Наредба № 5 за условията и реда
за провеждане на търговска
дейност на територията на
Община Провадия; Наредба № 8
на Общински съвет

14 дни

-

-

Закон за туризма; Наредба за
категоризиране на средства за
подслон, местата за настаняване
и заведенията за хранене и
развлечение

76 дни

-Декларация по образец за
регистрация в търговския
регистър с посочване на ЕИК или
копия от документи,
удостоверяващи, че лицето има
право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност,
включително по
законодателствата на друга
държава членка на ЕС;
- Декларация, че лицето не е в
производство по ликвидация – за
лица, които не са търговци;
- Справка по образец за
професионална и езикова
квалификация на персонала в
обекта;
- Копия от документи,
удостоверяващи образованието
или професионалната
квалификация, стаж в туризма и
езикова квалификация на
управителя на туристическия
обект, съгласно изискванията на
наредбата по чл.121, ал.5;

за заведения до
20 места – 110,00 лв.
за заведения от 21 до
50 места – 250,00 лв.
за заведения от 51 до
150 места – 500,00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01
- Формуляр по образец за
определяне категорията;
- Копия от документи за
собственост на обекта или копие
от договор за наем или друг
договор, от който е видно, че са
налице условия лицето да
извършва съответната
туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ
въвеждането на обекта в
експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на
обекта, при спазване изискванията
на Закон за устройство на
територията съответно
разрешение за ползване на
повърхностен воден обект и
свидетелство за годност – за
заведения за хранене и
развлечения, разположени върху
понтони или върху закотвени в
близост до брега плавателни
съдове;
- Изрично пълномощно –
оригинал, когато заявлението се
подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за
разглеждане на документи за
категоризиране

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА
21 СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Регистър на услугите

Закон за туризма; Наредба за
категоризиране на средства за
подслон, местата за настаняване
и заведенията за хранене и
развлечение

76 дни

ДОК 09-08-01
- Декларация по образец за
регистрация в търговския
регистър с посочване на ЕИК или
копия от документи,
удостоверяващи, че лицето има
право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност,
включително по
законодателствата на друга
държава членка на ЕС;
- Декларация, че лицето не е в
производство по ликвидация – за
лица, които не са търговци;
- Справка по образец за
професионална и езикова
квалификация на персонала в
обекта;
- Копия от документи,
удостоверяващи образованието
или професионалната
квалификация, стаж в туризма и
езикова квалификация на
управителя на туристическия
обект, съгласно изискванията на
наредбата по чл.121, ал.5;
- Формуляр по образец за
определяне категорията;
- Копия от документи за
собственост на обекта или копие
от договор за наем или друг
договор, от който е видно, че са
налице условия лицето да
извършва съответната
туристическа дейност в обекта;

За категоризиране на
средства за подслон хотели, мотели, вилни
и туристически
селища:
до 30 стои – 500 лв.
от 31 до 150 стаи – 1000
лв.
от 151 до 300 стаи – 1870
лв.
от 301 до 500 стаи – 2750
лв.
над 500 стаи – 5000 лв.
За категоризиране на
места за настаняване –
пансиони, почивни
станции, семейни
хотели, самостоятелни
стаи, вили, къщи,
бунгала, къмпинги и
туристически хижи:
до 20 легла – 250 лв.
от 21 до 40 стаи – 500 лв.
от 40 до 60 стаи – 940 лв.
от 61 до 100 стаи – 2500
лв.
над 100 стаи – 5000 лв.
за едно легло в
самостоятелна стая – 10
лв.
за едно легло в
туристическа хижа – 10
лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ НА
22
УДЪЛЖЕНО РАБОТНО
ВРЕМЕ

Регистър на услугите

Наредба № 5 за условията и реда
за провеждане на търговска
дейност на територията на
Община Провадия; Наредба № 8
на Общински съвет

4 дни

ДОК 09-08-01
- Документ, удостоверяващ
въвеждането на обекта в
експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на
обекта, при спазване изискванията
на Закон за устройство на
територията съответно
разрешение за ползване на
повърхностен воден обект и
свидетелство за годност – за
заведения за хранене и
развлечения, разположени върху
понтони или върху закотвени в
близост до брега плавателни
съдове;
- Изрично пълномощно –
оригинал, когато заявлението се
подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за
разглеждане на документи за
категоризиране
- Актуално удостоверение за
вписване в търговския регистър
към Агенция по вписванията,
актуална регистрация по
Търговския закон - копие;
- Документ за собственост или
договор за ползване, наем и др.,
придружен с акт за собственост на
обекта;
- Копие от договор с лицензирана
по Закона за частната охранителна
дейност охранителна фирма за
осигуряване на обществен ред и
сигурност в и пред обектите - за

Документ за платена
такса – 7,00 лв.
еднократно
27,00 лв. годишно

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01
обекти с капацитет над 50
посетители – за заведения за
хранене и развлечения;
- Наличие на уредби с
автоматични индикатори за
контролиране нивото на шума и
спазване Наредба № 24 от
20.10.2003 г. за санитарнохигиенните изисквания към
дискотеките;
- Удостоверение за наличие или
липса на задължения към Община
Провадия по чл.87, ал.6
от ДОПКС

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
23 ПО ЧЛ.116, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА
ЗА ТУРИЗМА
ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА
24 АВТОМОБИЛИ ПО
ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД

Закона за туризма – чл.116, ал.3
Наредба № 1на Общински съвет Провадия за обществен ред и
сигурност на гражданите на
Община Провадия; Наредба № 8
на Общински съвет за определяне
и администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община Провадия

3 дни

-

8 дни

- Заявление по образец;
- Копие от талон за регистрация на
МПС;
- Копие от договор за лизинг
/ при необходимост/;

-

11,00 лв на месец

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

Закон за автомобилните превози;
Наредба № 34 за таксиметров
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ превоз на пътници; Наредба № 8
25 ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
за определяне и администриране
НА ПЪТНИЦИ
на местните такси и цени на
услуги на територията на Община
Провадия – ОбС Провадия

5 дни

ДОК 09-08-01
- Заявление по образец;
- Удостоверение за регистрация и
списък на автомобилите, с които
превозвача
кандидатства
на
хартиен носител;
- Заверени от превозвача копия на
контролния талон към знака за
периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на
лекия автомобил и на картата за
допълнителен преглед на лек
таксиметров автомобил;
- Копие от удостоверението
„водач на лек таксиметров
автомобил”;
- Копие от паспорт на електронен
таксиметров апарат с фискална
памет и фискален бон;
- Удостоверение от НАП, че
данъчно
задълженото
лице
/превозвач и водач на лек
таксиметров автомобил/ нямат
задължения
за
данъци
и
осигурителни
вноски,
освен
когато
са
отсрочени
или
разсрочени /валидно 45 дни от
датата на издаване/;
- Удостоверение за наличие или
липса на задължения към Община
Провадия по чл.87, ал.6 от
ДОПКС с актуална дата не покъсна от 7 дни преди датата на
подаване
на
заявлението
/превозвач и водач на лек
таксиметров автомобил/

90,00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ
ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И
26 УЛИЦИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
27
РЕГИСТРАЦИЯ НА
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

28

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА
НЕДВИЖИМ ИМОТ

Регистър на услугите

Наредба № 34 на Министерството
на транспорта; Наредба № 8 на
Общински съвет за определяне и
администриране на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община Провадия

Наредба № 5 за условията и реда
за провеждане на търговска
дейност на територията на
Община Провадия; Наредба № 8
на Общински съвет

Закон за кадастъра и имотния
регистър - §4, ал.1, т.1 от ПЗР;
Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА /ВИЗА Закон за устройство на
29 ЗА ПРОУЧВАНЕ И
територията; Наредба № 8 на
ПРОЕКТИРАНЕ
Общински съвет

5 дни

7 дни

14 дни; бърза
услуга – срок 3
дни; експресна
услуга – 24
часа

21 дни

ДОК 09-08-01

- Заявление по образец;
- Копие на талон за регистрация на
МПС;
- Копие от договор за лизинг / при
необходимост/
- Искане по образец;
- Документ за регистрация на
търговеца;
- Идентификационен код по
БУЛСТАТ или ЕИК;
- Документ от БАБХ – Варна /при
продажба на хранителни стоки/;
- Проект за изнасяне на маси пред
обекти за хранене, в които са
отразени максималния брой маси,
които ще се поставят;
- Фактура за платена такса,
съгласно Наредба № 8 на ОбСПровадия;
- Удостоверение за наличие или
липса на задължения към Община
Провадия по чл.87, ал.6 от
ДОПКС с актуална дата не покъсна от 7 дни преди датата на
подаване на искането
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници –
при необходимост, когато
починалото лице е било с
последен постоянен адрес извън
територията на Община Провадия;
- Пълномощно
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Декларация за собственици и

9,00 лв. – за 6 месеца
18,00 лв. – за 12 месеца

7,00 лв.

за имот - 10,00 лв.;
20,00 лв.; 30,00 лв.

за имот - 15,00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01
съседи;
- Удостоверение за наследници –
при необходимост, когато
починалото лице е било с
последен постоянен адрес извън
територията на Община Провадия;
- Разрешение за строеж на
сградите в имота;
- Квитанция за платена глоба –
при узаконяване /пълномощно/

ИЗДАВАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
30
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА
ИМОТ

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

Закон за местните данъци и такси
– чл.107, т.3; Наредба № 3 от
28.04.2005г. за съдържанието,
създаването и поддържането на
кадастралните карти и
ЗАВЕРКА НА СКИЦА С
31
кадастралните регистри – чл.35,
ИЗТЕКЪЛ СРОК
ал.1 във връзка с §4 Закон за
кадастъра и имотния регистър;
Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет
ОТРАЗЯВАНЕ ПРОМЯНА В Закон за кадастъра и имотния
32
регистър - §4 ПЗР, т.2; Наредба №
СОБСТВЕНОСТТА
8 на Общински съвет
ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ ЗА
СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ,
СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
33 И СЪОРЪЖЕНИЯ –
ВЪЗОБНОВЯЕМИ
АЛТЕРНАТИВНИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
34

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
СТРОЕЖ НА СГРАДИ,

4 дни; бърза
услуга – 2 дни

6 дни

1 ден

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

30 дни

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на

10 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица

- Заявление по образец;
- Документ за собственост
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Виза за проучване и
проектиране;
- Съгласуван комплект проекти от
посочените във визата инстанции
и подписани от инвеститора;
- Декларации от собственици и
съседи – нотариална заверка

10,00 лв.; 20,00 лв.

5,00 лв.

безплатна

по тарифа

по тарифа

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, Общински съвет
СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОГРАДИ, ОБЕКТИ ЗА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ И
АЛТЕРНАТИВНИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ДОК 09-08-01
- Заявление по образец;
- Съгласуван комплект проекти от
посочените във визата инстанции
и подписани от инвеститора

ОТКРИВАНЕ СТРОИТЕЛНА
Закон за устройство на
ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ
35
територията; Наредба № 8 на
СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И
Общински съвет
НИВО НА СТРОЕЖ

21 дни

- Заявление по образец;
- Разрешение за строеж;
- Договор за строителен надзор в
строителството;
- Копие от писма за временно
ползване на вода, канал,
ел.енергия;
- Квитанция платена такса –
строителни отпадъци;
- Одобрени работни проекти

ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
36
СТРОЕЖА ПРИ
ДОСТИГНАТО НИВО

8 дни

- Заявление по образец;
- Одобрен работен проект

37

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

Закон за устройство на
КОНСТАТИРАНЕ НА
територията; Наредба № 8 на
НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО
Общински съвет

ПОПЪЛВАНЕ НА
КАДАСТРАЛЕН ПЛАН С
НОВОПОСТРОЕН ОБЕКТ И
Закон за кадастъра и имотния
38 ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ регистър – чл.54, ал.2; Наредба
ПО ЧЛ.54, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА № 8 на Общински съвет
КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ
РЕГИСТЪР
ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Закон за устройство на
39 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В
територията; Наредба № 8 на
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общински съвет

21 дни

10 дни

12 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Декларация за вида и годността
на извършване на строителството
– 2 броя нотариално заверени;
- Строително разрешение за
всички други постройки
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Папка с геодезически измерения

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица – виза за проучване и
проектиране;

15,00 лв.

15,00 лв.

10,00 – 30,00 лв.

60,00 лв.

по тарифа

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01
- Разрешение за строеж – акт за

узаконяване;
- Одобрен съгласуван проект;
- Съгласувани писма и
становища;
- Актове и протоколи по време
на строителството
Закон за устройството на
територията; Наредба № 3 на
Община Провадия за реда и
условията за поставяне на
преместваем обект и ЕГОРИМЕ;
Наредба № 8 на Общински съвет
Закон за устройството на
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
територията; Наредба № 3 на
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
Община Провадия за реда и
41 ПО/ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ/
условията за поставяне на
ВЪРХУ ОБЩИНСКИ И
преместваем обект и ЕГОРИМЕ;
ДЪРЖАВНИ ИМОТИ
Наредба № 8 на Общински съвет
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА
40
ПО/ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ/ В
СОБСТВЕН ИМОТ

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
Закон за устройство на
42 ТЪРПИМОСТ НА ОСНОВАНИЕ територията; Наредба № 8 на
§16, АЛ.1 И
Общински съвет
§127 ОТ ПР ЗУТ
Закон за кадастъра и имотния
регистър -§4, ал.1, т.2 от ПРЗ;
§5, ал.1 и 6, т.6 и ал.7 от ПРЗ на
ПОПЪЛВАНЕ /ПОПРАВКА/ НА Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за
43
КАДАСТРАЛЕН ПЛАН
съдържанието и поддържането
на кадастралната карта и
кадастралните регистри ;
Наредба № 8 на Общински съвет
§ 8, ал.1 от ПР на Закон за
ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯ
44
устройство на територията;
ПО § 8 ПР ЗУТ
Наредба № 8 на Общински съвет

10 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица-виза;
- Конструктивно становище –

35,00 лв.

при необходимост

10 дни

26 дни

- Заявление по образец;
- Договор за наем върху
общинска земя;
- Разрешение за поставяне
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица на имота;
- Нотариално заверена декларация
за строежа;
- Геодезическо заснемане на
строежите – протокол;
- Снимков материал

35,00 лв.

30 лв. за жилищни
нужди; 60 лв. за
нежилищни нужди

55 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Декларация от собственици;
- Документ за уредени предаваеми
части;
- Съдебно решение

5,00 лв.

87 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Декларация за заинтересованите

10,00 лв.на имот

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01
лица;
- Пълномощно;
- Съдебно решение;
- Геодезическо заснемане на имота

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН
45 УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ДОПУСКАНЕ

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
46
ИЗВЪН СЕЛИЩНИ ИМОТИ ДОПУСКАНЕ

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН
47 УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОДОБРЕНИЕ

12 дни

12 дни

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

136 дни

ИЗДАВАНЕ НА
Закон за устройство на
48 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ територията; Наредба № 8 на
И ОБСТОЯТЕЛСТВА
Общински съвет

10 дни

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет

17 дни

49

ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТТА
НА СТРОЕЖИ ПО СИГНАЛ

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.195 ОТ ЗУТ
50 ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА
СТРОЕЖ
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
51
ПРОКОПАВАНЕ

Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на
Общински съвет
Закон за устройство на
територията; Наредба № 8 на

18 дни
6 дни

- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Проекторешение за
изменението;
- Нотариално заверено съгласие на
засегнатите лица
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Скица на имот
- Заявление по образец;
- Документ за собственост на
всички засегнати имоти;
- Пълномощно;
- Скица за проектиране, заверена
от съответните инстанции;
- Проект на подробен устройствен
план;
- Декларации за засегнатите
собственици
- Заявление по образец;
- Документ за собственост на
всички засегнати имоти;
- Други документи
- Заявление по образец;
- Нотариално заверена
декларация – когато се иска
незабавно спиране на строежа
- Заявление по образец;
- Документ за собственост
- Заявление по образец;

50,00 лв.

70,00 лв.

по тарифа

10,00 лв. за
обстоятелство

10,00 лв.

по тарифа
по тарифа

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите
Общински съвет

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНО
ПО ЧЛ.19 ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА
ОПАЗВАНЕ ОЗЕЛЕНЕНИ
52
ПЛОЩИ, ДЕКОРАТИВНА
РАСТИТЕЛНОСТ И СУХИ
ДЪРВЕТА
ИЗДАВАНЕ НА
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ
53
РАСТЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.22, Т.2 ОТ ЗЛР

Наредба № 1 за опазване на
озеленени площи,
декоративна растителност и
сухи дървета; Наредба № 8 на
Общински съвет

Закон за опазване на
лечебните растения; Наредба
№ 8 на Общински съвет

ДЕПОНИРАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ
1 КУБ.М СТРОИТЕЛНИ
Наредба № 8 на Общински
ОТПАДЪЦИ, РАЗРЕШЕНИ
54
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
съвет
НА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ
ГР. ПРОВАДИЯ

Изготвил:
инж. Пеньо Ганев
Началник отдел „УТЕОС“

ДОК 09-08-01
- Одобрен проект – съгласуваща
скица за указан начин на
прокопаване

30 дни

- Заявление по образец;

по тарифа

5 дни

- Заявление по образец;
- За билкопроизводители – копие
от документ на РИОСВ за
регистрация на книга за изкупени,
реализирани и налични
количества билки

по тарифа

7 дни

- Заявление и декларация по
образец;

за Община Провадия –
2,00 лв/куб.м.
за други общини –
10,00 лв/куб.м.

