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РЕГИСТЪР  

НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПОПОВО 
 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СРОКОВЕ 
НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

ТАКСА 

 

 
01. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ 

 

1-01 
Издаване на удостоверение за 

раждане– оригинал 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

от 3 дни до 14 

дни 

 

Съобщение за раждане от 

медицинско лице/преведен на 

български език и легализиран от 

МВнР или от българското 

посолство в съответната 

държава акт за раждане/; 

Влязло в сила съдебно решение 

за осиновяване; 

Документи за самоличност на 

двамата родители; 

безплатно  

1-02 
Издаване на удостоверение за 

раждане – дубликат 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден  

Документ за самоличност на 

лицето или на законния му 

представител; 

4 лв. 

 

 

8 лв.  
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1-03 

Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак – 

оригинал 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 1 месец 

след 

заявяването 

Декларации за сключване на 

граждански брак; 

Документи за самоличност; 

Медицински свидетелства; 

документи за самоличност на 

свидетелите; 

Удостоверение за семейно 

положение за лицата, които не 

са с постоянен адрес в община 

Попово; 

Разрешение от Районния съд за 

ненавършилите 18 г.; 

Чуждите граждани представят 

удостоверение за семейно 

положение и удостоверение, че 

може да сключи брак в 

България, преведени на 

български език и легализирани 

от МВнР; 

Акт за сключен граждански 

брак; 

безплатно  

1-04 
Пресъставяне на акт за сключен 

граждански брак в чужбина 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 дни след 

заявяването  

Документи  за самоличност; 

Преведен на български език и 

легализиран от МВнР или от 

българското посолство в 

съответната държава акт за 

граждански брак; 

безплатно  

1-05 
Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак – 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

до 5 работни 

дни 

Заявление по образец; 

Документ за самоличност; 

4 лв.  
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дубликат Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

 

до края на 

работния ден  

5 лв. 

1-06 
Издаване на препис-извлечение 

от акт за смърт – първи път 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 48 часа от 

смъртта или 

до 3 дни от 

заявяването 

Документ за самоличност на 

починалия; 

Съобщение за смърт от 

медицинско лице; 

Документ за самоличност на 

обявителя; 

Преведен на български език и 

легализиран от МВнР или от 

българското посолство в 

съответната държава акт за 

смърт; 

Документ за самоличност на 

един от наследниците; 

Влязло в сила съдебно решение; 

безплатно  

1-07 
Издаване на препис-извлечение 

от акт за смърт 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност на 

един от наследниците; 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-08 

Издаване на удостоверение за 

липса на съставен акт за 

раждане или смърт 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

до 5 работни 

дни 

 

Документ за самоличност на 

заявителя; 

4 лв.  

 

8 лв. 
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Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до края на 

работния ден 

1-09 
Издаване на удостоверение за 

наследници 

Семеен кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Закон за наследството; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление по образец; 

Документ за самоличност на 

един от наследниците; 

Молба-декларация от един от 

наследниците; 

6 лв.  

 

12 лв. 

1-10 
Издаване на удостоверение за 

семейно положение 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Административно-

процесуален кодекс; 

Семеен кодекс – глава 

четвърта и пета за родство; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност на 

титуляра или на 

родител/настойник за малолетни 

и непълнолетни деца или 

нотариално заверено 

пълномощно; 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-11 
Издаване на удостоверение за 

родствени връзки 

Семеен кодекс;  

Закон за гражданската 

регистрация; 

до 5 работни 

дни 

 

Документ за самоличност на 

титуляра или на 

родител/настойник за малолетни 

4 лв.  

 

8 лв. 
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Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до края на 

работния ден 

и непълнолетни деца или 

нотариално заверено 

пълномощно;  

1-12 

Издаване на удостоверение за 

идентичност на лице с различни 

имена 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово;  

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление по образец;  

Документ за самоличност на 

заявителя;  

Нотариално заверено 

пълномощно, в случай, че е 

упълномощено друго лице;  

Документи, в които е установена 

разлика; 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-13 

Издаване на удостоверение за 

семейно положение за 

сключване на граждански брак с 

чужденец в чужбина 

Семеен кодекс; 

Кодекс на международното 

частно право; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление по образец; 

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно);  

Данни за чуждия гражданин 

(име, гражданство) 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-14 

Издаване на удостоверение за 

семейно положение за 

сключване на граждански брак с 

Семеен кодекс; 

Кодекс на международното 

частно право; 

до 5 работни 

дни 

 

Заявление по образец; 

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

4 лв.  

 

8 лв. 
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чужденец в Република България Закон за гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до края на 

работния ден  

пълномощно);  

 

1-15 

Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес  

 

(заявяване на постоянен адрес) 

Закон за гражданската 

регистрация ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление за постоянен адрес по 

образец;  

Лична карта (нотариално 

заверено пълномощно);  

Удостоверение за раждане; 

Удостоверение за сключен 

граждански брак;  

Решение за развод (ако има 

такъв) или дубликат от акт за 

смърт /съпруг, съпруга/;  

За непълнолетни – присъствие 

на двамата родители; 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-16 

Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес  

 

(при вече регистриран ПА) 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление за постоянен адрес по 

образец;  

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно); 

2 лв.  

 

4 лв. 

1-17 
Издаване на удостоверение за 

промяна на постоянен адрес 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

Заявление за постоянен адрес по 

образец;  

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

4 лв.  

 

8 лв. 



 

 7

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

работния ден пълномощно);  

1-18 

Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес  

 

(заявяване на НА) 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно);  

Заявление за настоящ адрес 

(попълнена адресна карта за 

настоящ адрес);  

За мъжете: заверка на адресната 

карта от Военен отдел; 

4 лв.  

 

8 лв. 

1-19 

Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес 

 

 (при вече регистриран НА)  

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно); 

2 лв.  

 

4 лв. 

1-20 
Издаване на удостоверение за 

промяна на настоящ адрес 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно);  

Заявление за настоящ адрес по 

образец; 

4 лв.  

 

8 лв. 
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местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

1-21 Припознаване на дете 

Семеен кодекс; 

Закон гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 дни след 

заявяването 

или до 3 

месеца в 

случаите, 

когато 

присъства 

само единия 

родител 

Декларация по образец;  

Документи за самоличност на 

родителя и припознаващия; 

Удостоверение за раждане на 

детето; 

безплатно  

1-22 

Заверка на документи по 

гражданско състояние за 

чужбина 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Правилник за легализациите, 

заверките и преводите на 

документи и други книжа; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност на 

заявителя / нотариално заверено 

пълномощно;  

Съответният документ; 

20 лв. 

 

40 лв. 

1-23 

Възстановяване и промяна на 

имената на български граждани 

по чл. 19 а от ЗГР 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

до 30 дни след 

заявяването 

 

Писмено заявление по образец 

до кмета на общината (за 

непълнолетно лице нотариално 

завереното заявление се подава 

от двамата родители);  

Документ за самоличност; 

Заверено копие от акта за 

раждане на лицето или неговите 

безплатно 
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Инструкция № 1 от 22 юни 

2001 г. за прилагане на чл. 

19а от ЗГР; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

родители; 

1-24 

Промяна в актовете за 

гражданско състояние, 

извършена по съдебен или 

административен ред 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

веднага  

Заявление по образец;  

Документ за самоличност; 

Административно решение за 

промяна в акта по гражданско 

състояние или влязло в сила 

съдебно решение; 

безплатно 

1-25 

Издаване на преписи или 

заверени копия от актове за 

гражданско състояние 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност на 

титуляра или на родителя или 

настойника - за малолетни или 

непълнолетни лица;  

Нотариално заверено 

пълномощно (когато се подава 

от пълномощник); 

2 лв.  

 

4 лв. 

1-26 

Съставяне на актове за 

гражданско състояние на 

български граждани, които имат 

актове съставени в чужбина 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Кодекс на международното 

частно право; 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за местното 

до 30 дни след 

заявяването 

 

Заявление по образец;  

Препис от акта по гражданско 

състояние, съставен от 

български консулски или 

дипломатически представител 

или от чуждестранните местни 

органи по гражданско 

безплатно 
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самоуправление и местната 

администрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

състояние, където е настъпило 

събитието– преведени на 

български език и легализирани в 

МВнР;  

Документ за идентичност на 

имената на родителите или 

самото лице – преведен и 

легализиран; Документ за 

самоличност на лицето или на 

родител за непълнолетно лице; 

Заверени ксерокопия на лични 

регистрационни картони (ЛРК); 

Нотариално заверено 

пълномощно; 

1-27 

Издаване на удостоверение за 

вписване в картотечния 

регистър на населението на 

чужденец /с постоянно 

пребиваване или бежанец/ и на 

лице без гражданство 

Административнопроцесуален 

кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Закон за бежанците; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност; 

Нотариално заверено 

пълномощно, когато молбата се 

подава от пълномощник; 

Уведомително писмо от РДВР за 

разрешено постоянно 

пребиваване, когато 

удостоверението е за чужд 

гражданин или без гражданство 

с разрешено постоянно 

пребиваване (оригинал); 

Удостоверение за раждане, 

преведено на български език; 

2 лв.  

 

4 лв. 

1-28 

Приемане и комплектоване на 

молба за установяване 

наличието на българско 

гражданство 

Закон за българското 

гражданство; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

в зависимост 

от 

Министерство 

на 

Заявление/молба за 

установяване наличието на 

българско гражданство по 

образец;  

безплатно 
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Наредба № 1 от 19 февруари 

1999 г. за прилагане на глава 

пета от ЗБГ; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

правосъдието Документ за самоличност на 

титуляра, на родител/настойник 

(за малолетни и непълнолетни 

деца), или нотариално заверено 

пълномощно (когато 

документите не се подават от 

заинтересованото лице);  

Документ за платена такса към 

Министерство на правосъдието 

(МП);  

Актуална снимка паспортен 

формат - 2 бр.;  

Заверено копие от акт за 

раждане и копие от семеен 

регистър; Удостоверение за 

наследници (когато молбата се 

подава от наследник);  

Документ, удостоверяващ датата 

и начина на напускане на 

страната (в случай, че 

заинтересованото лице е в 

чужбина); 

1-29 

Удостоверения и 

кореспонденция с институции 

съгласно чл. 7 от ЗГР 

Административно-

процесуален кодекс; 

Граждански процесуален 

кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Закон за защита на личните 

данни; 

Наредба за определянето и 

до 3 дни  

Писмено заявление или 

разпореждане, в което е описан 

видът на исканото 

удостоверение, имената на 

лицата, за които се отнася;  

Други обстоятелства, известни 

на държавния орган; 

 

безплатно 
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администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

1-30 
Изискване на удостоверение за 

верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”  

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Закон за защита на личните 

данни; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

до 3 дни  

Искане за присвояване 

(корекция) на ЕГН;  

Прилагане на всички събрани 

данни; 

Копие от удостоверителния 

документ за раждане на лицето; 

Заверено ксерокопие на 

документ за самоличност; 

безплатно 

1-31 

Присвояване на ЕГН на 

български гражданин, на лице с 

придобито българско 

гражданство, с разрешено 

постоянно пребиваване, със 

статут на бежанец 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Закон за чужденците в 

Република България; 

Закон за Министерството на 

вътрешните работи; 

Закон за убежището и 

бежанците; 

Закон за българските 

до 30 дни 

Искане за ЕГН; 

Копие от документ за 

самоличност;  

Копие от акта за раждане; 

 

Чужденците по чл. 3, ал. 2, т. 2 

ЗГР представят един от следните 

документи: копие от паспорт; 

разрешение за постоянно 

пребиваване, издадено от 

органите на МВР; временно 

безплатно 
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документи за самоличност; 

Закон за българското 

гражданство; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Правилник за издаване на 

българските документи за 

самоличност; 

Устройствен правилник на 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

удостоверение на бежанец, 

издадено от Държавната агенция 

за бежанците или съобщение за 

раждане на дете от родители със 

статут на бежанец или 

хуманитарен статут; препис 

извлечение от актове по 

гражданско състояние за 

събития станали в чужбина на 

български граждани – преведени 

и легализирани в МВнР; указ на 

президента; заявление от лице, 

което се установява на 

постоянен адрес в тази община; 

удостоверение за лица без 

гражданство; 

Лицата, придобили българско 

гражданство, представят 

удостоверение за българско 

гражданство, копие от 

документи за гражданско 

състояние и заявление за 

постоянен адрес в тази община. 

1-32 
Промяна на ЕГН на български 

гражданин 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Закон за Министерството на 

вътрешните работи; 

Закон за българските 

документи за самоличност; 

до 14 дни от 

заявяването  

Искане за промяна на ЕГН;  

Копие от документ за 

самоличност;  

Копие от акта за раждане; 

безплатно 
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Закон за българското 

гражданство; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Правилник за издаване на 

българските документи за 

самоличност; 

Устройствен правилник на 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

1-33 

Удостоверяване на данни и 

справки по регистрите за 

гражданско състояние от 

минали години 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Заявление; 

Лична карта; 

2 лв. 

 

4 лв. 

1-34 

Издаване на удостоверение за 

гражданска регистрация по 

данни от ЛРК  

 

( за лишаване от родителски 

права; за идентичност на име 

на починало лице; за наследници 

на чужд гражданин; за 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 работни 

дни 

 

до края на 

работния ден 

Документ за самоличност  

или  

нотариално заверено 

пълномощно; 

2 лв. 

 

4 лв. 
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родствени връзки на чужд 

гражданин) 

1-35 
Издаване на удостоверение за 

осиновяване на дете 

Семеен кодекс; 

Закон гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 дни  
Документ за самоличност на 

осиновителя; 
2 лв. 

1-36 
Учредяване на настойничество/ 

попечителство 

Семеен кодекс; 

Закон гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 дни  

Заявление по образец;  

Документ за самоличност на 

настойниците/ попечителите; 

Влязло в сила съдебно решение 

за поставяне под запрещение; 

Свидетелства за съдимост на 

настойниците / попечителите; 

безплатно 

1-37 
Издаване на удостоверение за 

настойник / попечител 

Семеен кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 дни след 

заявяването  

Заявление по образец;  

Документ за самоличност на 

настойника/ попечителя 

безплатно  

1-38 

Ползване на ритуални услуги за 

радостни обреди  

 

(сключване на граждански брак) 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

до 30 дни след 

заявяването 

 

Документ за самоличност на 

двамата съпрузи;  

Декларация за сключване на 

граждански брак от двамата 

съпрузи;  

72 лв.  
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местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Медицинско свидетелство от 

двамата съпрузи; 

 

1-39 

Вписване на промяна или 

поправка на име в акт за 

гражданско състояние 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Семеен кодекс; 

 

веднага 

(услугата се 

извършва и 

автоматично 

по служебен 

ред!) 

Устно заявление; 

Съдебно решение – оригинал;  

Лична карта;  

безплатно  

 
02. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” 

 

2-01 

Проверка и прием на документи 

за изплащане на левова 

компенсация 

Закон  

за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове; 

Правилник  

за прилагане на закона за 

уреждане на правата на 

граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове; 

Административно-

процесуален кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 30 дни  

Заявление за изплащане на 

левовата компенсация до 

председателя на Местната 

комисия.  

За да бъде преведена левовата 

компенсация по 

жилищноспестовния влог на 

титуляра или по посочена от 

него сметка, е необходимо 

представянето на стандартен 

пакет документи. 

Други предвидени необходими 

документи са: 

Декларация за имотно 

състояние; 

Заявление за изплащане на 

левова компенсация; 

Писмо до Банка ДСК-ЕАД; 

безплатно 

2-02 Съставяне на протоколи по Закон  до 30 дни Заявление по образец; безплатно 
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решения на ЦМК. Изготвяне на 

платежни нареждания, 

изготвяне на искания за 

необходимите суми 

за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове; 

Правилник  

за прилагане на Закона за 

уреждане на правата на 

граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове; 

 

Копие от нотариален акт; 

 

2-03 
Приемане на документи за 

продажба на общински жилища 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Наредба за условията и реда 

за настаняване в общински 

жилища и продажбата им; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 30 дни след 

влизане в сила 

на решението 

на ОбС 

 

Заявление по образец; 

Декларация с приложение; 
1 лв.  

2-04 

Издаване на удостоверение 

относно собствеността на 

недвижими имоти 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни  

Заявление по образец; 

Молба-декларация, заверена от 

териториално поделение на 

НАП по местонахождение на 

имота; 

Валидна скица на имота, 

издадена от общината по 

местонахождение на имота или 

за земеделска земя със заверка, 

че няма реституционни 

3 лв.  
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претенции; 

Валидно удостоверение за 

наследници, издадено от отдел 

ГРАО към общината; 

Заверено копие от нотариален 

акт (при наличие на такъв); 

2-05 

Издаване на удостоверение за 

наличие на реституционни 

претенции за недвижими имоти 

–общинска собственост 

Закон за обезщетяване 

собствениците на одържавени 

имоти; 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за приватизация и 

следприватизационен 

контрол; 

Административно-

процесуален кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни 

Заявление по образец; 

Валидна скица на имота, 

издадена от общината по 

местонахождение на имота или 

за земеделска земя със заверка, 

че няма реституционни 

претенции; 

Данъчна оценка; 

Когато документът се изисква 

от съда се представя съдебно 

удостоверение; 

3 лв. 

2-06 

Издаване на удостоверение по 

отчуждени имоти, собственост 

на физически или юридически 

лица 

Закон за обезщетяване 

собствениците на одържавени 

имоти; 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за администрацията; 

Закон за възстановяване  

собствеността на одържавени 

недвижими имоти; 

Административно-

до 14 дни  

Заявление по образец; 

Актуална скица на имота, 

издадена от общината по 

местонахождение на имота; 

Когато документът се изисква 

от съда се представя съдебно 

удостоверение; 

3 лв.  
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процесуален кодекс; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

2-07 

Приемане на документи за 

прекратяване на съсобственост 

върху недвижими имоти между 

общината и физически и 

юридически лица 

Закон за собствеността; 

Закон за общинската 

собственост; 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС 

Заявление по образец; 

Скица на имота по действащ 

регулационен план; 

Документ за собственост; 

безплатно 

2-08 
Отписване на имот от актовите 

книги за общинска собственост 

Закон за общинската 

собственост;  
до 14 дни  

Заявление по образец; 

Документ доказващ промяната 

на собствеността; 

безплатно 

2-09 

Издаване на дубликати от 

Актове за общинска собственост 

и други документи от архива на 

„Общинска собственост” 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 3 дни  Заявление по образец;  2 лв. за лист 

2-10 
Издаване на настанителни 

заповеди 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с 

жилищни имоти и продажбата 

им – на общинския съвет на 

Попово; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

веднага  

Заявление за издаване на 

настанителна заповед; 

Декларация за обстоятелства; 

1 лв. само при 

пренастаняване 
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услугите на територията на 

община Попово; 

2-11 

Заверка на молби-декларации за 

обстоятелствена проверка на 

имоти 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни  
Заявление по образец; 

Скица на имота; 
3 лв.  

2-12 

Обработка на искания за 

разпоредителни сделки в 

общината 

Закон за собствеността; 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС 

Заявление по образец; безплатно 

2-13 

Издаване на удостоверение за 

граници на апартамент, закупен 

от общината 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за собствеността; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни 
Заявление по образец; 

Документ за собственост; 
3 лв. 

2-14 

Извършване на проверки и 

заверки на заявления-

декларации по обстоятелствени 

проверки във и извън регулация 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

до 14 дни 
Заявление по образец; 

Актуална скица. 
3 лв. 
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местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

2-15 

Извършване на справки относно 

разпределение на идеални части 

от общите части на сгради с 

етажна собственост (ЕС) 

Закон за собствеността; 

Закон за етажната 

собственост; 

 

до 3 дни  
Заявление по образец; 

Документ за собственост; 
безплатно 

2-16 

Извършване на справки за 

извършени сделки с имоти 

общинска собственост 

Закон за собствеността; 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 5 дни 

Документ за собственост 

(договор за отстъпено право на 

строеж); 

Копие на скица с нанесено 

петно за новото строителство; 

Нотариално заверена 

„декларация – съгласие” на 

всички съсобственици в 

сградата съгласно ЗУТ; 

Разрешение за ползване, ако 

сградата е въвеждана в 

експлоатация; 

безплатно 

2-17 

Приемане на документи за 

учредяване на право на 

надстрояване и пристрояване 

Закон за собствеността; 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС 

Заявление по образец; 

Документ за собственост 

(договор за отстъпено право на 

строеж); 

Копие на скица с нанесено 

петно за новото строителство; 

Одобрени архитектурни 

планове на съществуващата и 

новата постройка; 

Разрешение за ползване или 

удостоверение от техническа 

служба, че сградата е 

безплатно 
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построена; 

2-18 

Приемане на документи за 

изкупуване на право на 

собственост от физически и 

юридически лица на земя с 

учредено право на строеж 

Закон за собствеността;  

Закон за общинската 

собственост;  

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС-Попово 

Заявление по образец; 

Протокол за строителна линия; 

Договор за учредено право на 

строеж или удостоверение за 

признато право на строеж 

Разрешение за строеж или акт за 

узаконяване на строежа; 

Скица на имота от действащия 

регулационен план с попълнен 

кадастър; 

Удостоверение за наследници; 

Копие от одобрения 

архитектурен проект на сградата 

– за всички останали случаи; 

Документ за собственост или 

констативен акт, издаден от 

общинската администрация, че 

сградата е завършена в груб вид 

– „Груб строеж”, съгласно § 5, т. 

46 от Закона за устройство на 

територията, е сграда или 

постройка, на която са 

изпълнени ограждащите стени и 

покривът, без или със различна 

степен на изпълнени 

довършителни работи; 

Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на сградата – за 

всички останали случаи; 

безплатно  

2-19 Учредяване на допълнително Закон за собствеността; до 30 дни след Заявление по образец; безплатно 
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право на строеж върху 

общински терен по одобрен 

архитектурен проект 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

решението на 

ОбС-Попово 

Скица на имота от действащия 

регулационен план или по 

кадастрална карта за 

земеразделяне на гад Попово; 

Одобрен архитектурен проект; 

2-20 

Учредяване на право на 

ползване върху имоти – 

общинска собственост 

Закон за общинската 

собственост; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС-Попово 

Заявление по образец; 

Документ удостоверяващ 

основанието за учредяване на 

правото; 

безплатно 

2-21 

Продажба на земя – частна 

общинска собственост, на 

собственика на законно 

построената върху нея сграда 

Закон за общинската 

собственост; 

 

до 30 дни след 

решението на 

ОбС-Попово 

Заявление по образец; 

Документ за учредено право на 

строеж; 

Протокол за строителна линия; 

Разрешение за строеж и акт за 

узаконяване на строежа, ако има 

такъв; 

Скица на имота от действащ 

регулационен план с попълнен 

кадастър; 

Копие от одобрен архитектурен 

проект на сградата; 

безплатно 

2-22 
Отдаване на общинска 

земеделска земя под аренда 

Закон за арендата в 

земеделието; 

Наредба за реда за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско 

Обявява се 

търг до 30 дни 

след влизане в 

сила на 

решението на 

 

Заявление по образец 

 

безплатно 
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имущество; ОбС 

2-23 

Издаване на дубликати от 

Договори за покупко-продажба 

на жилища 

Закон за общинската 

собственост; 

Закон за държавната 

собственост; 

до 3 дни  
Лична карта;  

Устно заявление;  
безплатно 

2-24 Справки по актови книги 

Закон за общинската 

собственост; 

 

до 7 дни  Писмено или устно заявление безплатно 

 
03. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „РЕКЛАМА“ 

 

3-01 

Обработка на искания на фирми 

и граждани за извършване на 

рекламна дейност 

Наредба за извършване на 

рекламна дейност на 

Общински съвет – Попово; 

до 14 дни след 

заявяването 

 

Искане;  

Заверен проект;  

Регистрация на фирмата; 

безплатно 

3-02 

Издаване на разрешение за 

специално ползване чрез 

експлоатация на рекламно 

съоръжение в обхвата на пътя и 

обслужващите зони  

(Наредба за специално ползване 

на пътищата, чл. 19, ал. 1) 

Наредба за извършване на 

рекламна дейност на 

Общински съвет - Попово; 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за специално 

ползване на пътищата; 

до 14 дни след 

заявяването 

 

Сключен договор за 

експлоатация с Община Попово; 
по договора 

3-03 

Издаване на разрешение за 

специално ползване на пътя 

чрез изграждане на рекламно 

съоръжение  

(Наредба за специално ползване 

на пътищата, чл. 13, ал. 1) 

Наредба за извършване на 

рекламна дейност на 

Общински съвет - Попово; 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за специално 

ползване на пътищата; 

до 14 дни след 

заявяването 

 

Сключен договор за 

експлоатация с Община Попово; 
по договора 

 
04. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
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4-01 

Допускане на устройствена 

процедура по чл. 135 от ЗУТ и 

чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни 

 

Заявление по образец; 

Документ за собственост или 

отстъпено (учредено) право на 

строеж; 

Нотариално заверено 

пълномощно (ако е 

необходимо); 

Актуална скица на имота 

СГКК - Търговище 

Становище от РИОСВ – Шумен 

попадаща в Приложение 1 към 

чл. 92, т. 1 и Приложение 2 към 

чл. 93, т. 1 и т. 2 на ЗООС; 

За крайпътни обекти: становище 

на КАТ и Областно ПУ; 

50 лв. 

4-02 
Одобряване на подробен 

устройствен план 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба № 8/ 2001 г. за обема 

и съдържанието на 

устройствените схеми и 

планове; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 

приключване 

на цялата 

процедура  

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Проект на ПУП; 

Заповед на кмета за допускане; 

Разрешение за утвърждаване на 

площадка или трасе, когато се 

променя предназначението на 

земеделска земя; 

Декларация за съседи с имена и 

адреси; 

Становище от РИОСВ – Шумен 

и РЗИ – Търговище; 

Становище от 

експлоатационните дружества 

(за имоти извън регулация!); 

Документ за платена такса; 

до три жилищни 

имота – 50 лв.; 

над три жилищни 

имота – 100 лв.; 

за други 
урбанизирани 

територии 

(земеделски, 

горски, защитени 

и др.) – 150 лв. 
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4-03 

Издаване на скици  

 

(за селата по регул. и кад. план, 

а за града – по регулационен 

план!) 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

от 7 до 14 дни 

Заявление по образец; 

Документ за собственост или 

право на строеж; 

Документ за уредени сметки по 

регулация на придаваеми части; 

Документ за платена такса; 

За града 

10 лв. – 14 дни 

30 лв. – 7 дни 

 

За селата 

8 лв. – 14 дни 

24 лв. – 7 дни 

 

За пром. зона 

20 лв. – 14 дни 

   60 лв. – 7 дни 

4-04 

Заверка на скици след изтичане 

на шестмесечния срок  

 

 (само за селата на общината!) 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 3 работни 

дни 

Заявление по образец; 

Скица от действащия план 

(оригинал); 

Документ за платена такса; 

5 лв. 

4-05 

Попълване и поправка на 

кадастрална основа по чл. 134, 

ал. 2 от ЗУТ  

(само за селата на общината!) 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър; 

 

до 30 дни 

Заявление по образец; 

Документи за собственост или 

отстъпено (учредено) право на 

строеж; 

Удостоверение за наследници 

(при необходимост); 

безплатно 

4-06 
Издаване на виза за проектиране 

по чл. 140 от ЗУТ 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за местните данъци и 

от 7 до 14 дни 

Заявление по образец; 

Документ за собственост или 

право на строеж; 

Документ за уредени сметки 

по регулация на придаваеми 

За града 

10 лв. – 14 дни 

30 лв. – 7 дни 

 

За селата 
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такси; 

Закон за горите; 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. 

за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти; 

Наредба № 39 от 10 април 

2006 г. за строителство в 

горите и земите от горския 

фонд; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

части; 

Съгласие от съседи (прилага 

се при намалени отстояния и 

застрояване на вътрешна 

регулационна линия; 

Становище от РИОСВ – 

Шумен и РЗИ – Търговище 

при проектиране на вид 

производство и обслужващи 

дейности; 

При строеж в съсобствен 

имот – нотариален акт за 

учредено от съсобствениците 

право на строеж; 

Документ за платена такса; 

8 лв. – 14 дни 

21 лв. – 7 дни 

 

За пром. зона 

30 лв. – 14 дни 

90 лв. – 7 дни 

 

5 лв.  - за 

предоставяне на 

скица от ПУП 

4-07 
Издаване на удостоверения по 

чл. 13 от ППЗСПЗЗ 

Закон за устройство на 

територията; 

Закона за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи; 

Правилник за прилагане на 

закона за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

до 14 дни  

Заявление по образец; 

Документ за собственост; 

 

5 лв. 

4-08 
Издаване на удостоверения за 

степен на завършеност на 

Закон за устройство на 

територията; 
от 3 до 14 дни  

Заявление свободен текст; 

Разрешение за строеж; 
безплатно 
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строеж Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

Протокол за определяне на 

строителна линия и ниво с 

извършени проверки при 

достигане на контролни 

проектни нива; 

Акт за приемане на 

конструкцията (образец 14); 

4-09 

Издаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация на 

строежи от IV и V категория 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за техническите 

изисквания към продуктите; 

Наредба № 1 от 30.07.2003 г. 

за номенклатурата на 

видовете строежи; 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството; 

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на 

строежите; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

7 дни  

Заявление по образец; 

Технически паспорт на строежа; 

Документ за собственост или 

документ за учредено право на 

строеж в чужд имот или 

документ за право на строеж в 

чужд имот по силата на 

специален закон; 

За обекти от четвърта категория 

се изисква окончателен доклад 

от лицето упражняващо 

строителен надзор, придружен 

от пълномощно или лиценз за 

упражняване на дейността; 

Разрешение за строеж / акт за 

узаконяване/; 

Протокол за определяне на 

строителна линия и ниво, с 

резултатите от проверките на 

достигнатите контролни нива; 

Заверена заповедна книга; 

Актове и протоколи по време на 

строителството, съгласно 

Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за 

цените са много 

специфични и е 

по-добре да си 

направите справка 

в Дирекция ТСУ 

на Община 

Попово! 
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съставяне на актове и протоколи 

по време на строителство; 

Акт образец 14 за приемане на 

конструкцията; 

Констативен акт по чл. 176, ал. 1 

от ЗУТ за установяване 

годността за приемане на 

строежа, с приложени към него 

протоколи за успешно 

проведени единични изпитвания 

на машини и съоръжения; 

Документи, удостоверяващи 

съответствието на вложените 

строителни продукти със 

съществените изисквания към 

строежите; 

Удостоверение от агенцията по 

кадастъра за изпълнение на 

изискванията по чл.175, ал.5 от 

ЗУТ за предадена екзекутивна 

документация, ако такава е 

необходима; 

Договор с експлоатационните 

дружества за присъединяване 

към мрежите на техническата 

инфраструктура; 

Други документи, изискващи по 

законосъобразно спецификата 

на строежа; 

4-10 
Разглеждане и одобряване на 

идеен инвестиционен проект за 

Закон за устройство на 

територията; 
14 дни 

 (при 

Заявление по образец; 

Документ за собственост; 

строежи I к-я - 

500 лв.; 
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РС, чл. 142, ал. 2 от ЗУТ  

(с доклад за оценка на 

съответствие) 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

изготвена 

оценка от 

лицензирана 

фирма – 

консултант) 

  

 

Удостоверение за наследници – 

при наследствен имот; 

Инвестиционен проект – 3 бр. 

копия; 

Документ за платена такса; 

 

строежи II к-я - 

400 лв.; 

 

строежи III к-я - 

300 лв.; 

 

строежи IV к-я - 

200 лв.; 

 

строежи V к-я - 

150 лв.; 

4-11 

Разглеждане и одобряване на 

технически и работни проекти и 

издаване на разрешение за 

строеж 

(с доклад за оценка на 

съответствие) 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

14 дни 

 (при 

изготвена 

оценка от 

лицензирана 

фирма – 

консултант) 

  

 

Заявление по образец; 

Документ за собственост, а за 

сгради на жилищностроителни 

кооперации – влязло в сила 

решение на общото събрание за 

приемане на проекта; 

Виза за проектиране в 

случаите: при промяна на 

предназначението на 

поземлените имоти в 

земеделски, горски и защитени 

територии; допълващо 

застрояване, непредвидено в 

ПЗР; временни строежи; извън 

урбанизираните територии; 

когато при прилагане на 

действащ ПУП се променят 

само разположението и 

конфигурацията на 

строежи I к-я - 

500 лв.; 

 

строежи II к-я - 

400 лв.; 

 

строежи III к-я - 

300 лв.; 

 

строежи IV к-я - 

200 лв.; 

 

строежи V к-я - 

150 лв.; 
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предвидените сгради; 

Инвестиционен проект (по 3 

копия от всички части на 

проекта!); 

Решение по оценката на 

въздействието върху околната 

среда – при необходимост; 

Оценка за съответствие на 

частите на проекта със 

съществените изисквания към 

строежите; Оценка за 

съответствие за ЕЕ на техн. и 

работен инв. Проект по чл. 142, 

ал. 11 от ЗУТ;  

Предварителни договори с 

експлоатационните 

предприятия; 

За обекти по чл. 38, ал. 4 – 

решение на общото събрание на 

собствениците и писмено 

нотариално заверено съгласие 

на всички собственици на 

жилища непосредствени съседи 

на обекта; 

Документ за платена такса; 

4-12 

Разглеждане и одобряване на 

проекти за преработка към РС и 

издаване на заповед по чл. 154 

от ЗУТ 

(с доклад за оценка на 

съответствие) 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

14 дни 

 (при 

изготвена 

оценка от 

лицензирана 

фирма – 

Заявление по образец; 

Документ за собственост, а за 

сгради етажна собственост -

влязло в сила решение на 

общото събрание за приемане на 

проекта; 

I кат. – 500 лв. 

II кат. – 400 лв. 

III кат. – 300 лв. 

IV кат. – 200 лв. 

V кат. – 150 лв. 



 

 32

община Попово; консултант) 

 

Одобрен инвестиционен проект 

(по 1 копие от всички части, в 

които има промени!); 

Издадено разрешение за строеж; 

Оценка за съответствие на 

частите на проекта със 

съществените изисквания към 

строежите; 

Оценка за съответствие за ЕЕ на 

техн. и раб. инв. проект по чл. 

142, ал. 11 от ЗУТ 

Документ за платена такса; 

4-13 

Разглеждане и изготвяне на 

становища по проекти ПТКП и 

градоустройствени проекти 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

разглежда се 

разглежда се 

при 

следващото 

заседание на 

експертния 

съвет 

Заявление по образец; 

Документ за собственост; 

Подробен устройствен план; 

от 20 до 120 лв. 

4-14 

Съгласуване /одобряване/ на 

проекти на инженерната 

инфраструктура 

(с оценка за съответствие) 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

14 дни 

Заявление по образец; 

Проект, 

Оценка за съответствие; 

Документ за собственост; 

I кат. – 500 лв. 

II кат. – 400 лв. 

III кат. – 300 лв. 

IV кат. – 200 лв. 

V кат. – 150 лв. 

4-15 
Издаване на разрешение за 

строеж 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

до 7 дни 

 

Заявление по образец; 

Оценка за съответствие на инв. 

Проект или решение на ОЕ-СУТ 

Документ за собственост; 

Удостоверение за наследници – 

20 лева  
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услуги на територията на 

община Попово; 

при наследствен имот; 

Становище от инженер-

конструктор (в зависимост от 

строежа); 

Виза с указан начин на 

застрояване; 

Съгласие от съседа при строеж 

на обща граница; 

Нотариален акт за отстъпено 

право на строеж – при 

съсобствен имот; 

Документ за платена такса. 

4-16 

Учредяване на право на 

преминаване през чужд 

поземлен имот за издаване на 

разрешения за строеж за 

проводи на инженерната 

инфраструктура 

Закон за устройство на 

територията; 

 

до 30 дни 

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Одобрен инвестиционен проект 

или влязъл в сила ПУП; 

Удостоверение за актуално 

състояние на фирмата (за 

юридически лица); 

Доказателство за непостигнато 

съгласие; 

определя се по 

реда на чл. 210 от 

ЗУТ 

4-17 

Издаване на разрешения за 

поставяне на преместваеми 

обекти по чл. 56 от ЗУТ 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

10 дни  

Заявление по образец; 

Документ за собственост 

(договор с Община Попово); 

Документи изискващи се по 

Наредбата за разполагане и 

премахване на преместваеми 

обекти за търговия и други 

обслужващи дейности; 

Документ за платена такса; 

15.00 лв. - 

разрешение за 

поставяне  

4-18 Искане за определяне на Закон за кадастъра и имотния 14 дни Заявление по образец; 5 лв.  
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административен адрес  регистър; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Копие от нотариален акт; 

4-19 

Издаване на удостоверение за 

идентичност на 

административен адрес 

 

 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

14 дни 

 

Заявление по образец; 

Документ за собственост (при 

необходимост за нотариус, 

служба по кадастъра и др.); 

Документ за платена такса /при 

необходимост за нотариус, 

служба по кадастъра и др.; 

5 лв.  

4-20 
Възстановяване на строителни 

книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

14 дни 

 

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Инвестиционен проект; 

Оценка за съответствие; 

Разрешение за строеж или други 

документи от издадените 

строителни книжа; 

от 150 до 500 лв. в 

зависимост от 

категорията на 

обекта 

4-21 
Издаване на удостоверения по 

чл. 202 за доброволна делба 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 30 дни 

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Одобрен инвестиционен проект 

(влязъл в сила ПУП), с който се 

предвижда обособяване на 

дялове; 

Конструктивно становище – 

само за обекти по чл. 147, ал. 1, 

т. от ЗУТ; 

Документ за платена такса; 

30 лв.  

4-22 Обработка на преписки за Закон за устройство на цялата Заявление свободен текст; 50 лв. до 3 жил. 
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изменения на дворищна 

регулация при условията на 

параграф 8 от ЗУТ 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

процедура 

отнема 3 

месеца  

Документ за собственост; 

Проект за изменение на ПУП; 

Предписание на кмета за 

допускане; 

Документ за платена такса; 

имота; 

 

 100 лв. над 3 

жил. имота; 

 

150 лв. за други 

урбанизирани 

територии; 

 

150 лв. за др. 

територии 

(земеделски, 

горски, защитени 

и др.) 

4-23 
Удостоверения за идентичност 

на УПИ 

Административно-

процесуален кодекс; 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за собствеността и 

ползуването на земеделските 

земи; 

до 7 дни 

Заявление по образец; 

Документ за собственост; 

Актуална скица от действащия 

ПУП; 

5 лв. 

4-24 
Проверяване и заверяване на 

екзекутивна информация 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

до 7 дни 

Заявление по образец; 

Два комплекта екзекутивна 

документация, съставена и 

заверена съгласно изискванията 

на чл. 175, ал.1 ал. 2 от ЗУТ; 

Заверен протокол за строителна 

линия и ниво (Образец № 2, 

приложение към чл. 7, ал. 3, т. 2 

от Наредба № 3); 

Квитанция за платена такса; 

I кат. – 100 лв. 

II кат. – 80 лв. 

III кат. – 60 лв. 

IV кат. – 40 лв. 

V кат. – 30 лв. 
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местните такси и цени на 

услугите на територията на 

община Попово; 

4-25 
Издаване на разрешение за 

строеж на ограда 

Закон за устройство на 

територията; 

 

до 7 дни 

Заявление по образец; 

Документи за собственост или 

отстъпено(учредено) право на 

строеж; 

Виза за проектиране в случаите 

по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ; 

Конструктивно становище на 

инж. конструктор съгл. чл. 147, 

ал. 2 от ЗУТ; 

Документи по чл. 153, ал. 1 от 

ЗУТ: ситуационна скица с 

обозначени линии на 

застрояване, разстояния и 

височини; Арх. Проект при 

условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ 

20 лв. 

4-26 
Освидетелстване на строеж по 

чл. 195 от ЗУТ 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

цялата 

процедура 

отнема 3 

месеца 

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Документ за платена такса; 

безплатно  

4-27 

Издаване на заповед по 

параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 

възстановяване на право на 

собственост на новообразуван 

имот на бившите собственици 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за собствеността и 

ползуването на земеделските 

земи; 

до 30 дни  

Заявление по образец; 

Доказателствени документи за 

собственост. 

 

безплатно  

4-28 Заверка на строително Закон за устройство на до 7 дни  Заявление свободен текст; 50% от 
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разрешение територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Документ за собственост; 

Одобрения инвестиционен 

проект; 

Строително разрешение; 

Документ за платена такса; 

предвидената 

такса по точка 8 

на чл. 36 от 

Наредба за 

определянето и 

администрирането 

на местните такси 

и цени на услуги 

на територията на 

община Попово 

4-29 

Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 7 дни 

Заявление по образец; 

Протокол за определяне на 

строителна линия и ниво; 

50 лв.  

4-30 

Отразяване в разписния списък 

към кадастралния план на 

промени в собствеността на 

недвижими имоти, настъпили 

след одобряването му (за 

селата) 

Закон за кадастъра; до 7 дни 
Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 
безплатно 

4-31 

Попълване на приложение от 

данъчна декларация за населени 

места 

Закон за местните данъци и 

такси 
до 5 дни 

Заявление; 

Данъчна декларация; 

Скица на имот /копие/; 

Документ за собственост; 

В случаите, когато няма 

документи, съдържащи 

описание на 

местоположението на имота 

безплатно 
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декларацията се попълва от 

районния техник в приемното 

време за граждани! 

4-32 

Издаване на разрешение за 

допускане изработването на 

комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

Закон за устройство на 

територията 

 

14 дни 

Заявление по образец с 

мотивирано искане; 

Документи за собственост на 

всички имоти /УПИ/, за които се 

отнася искането за изработване; 

Удостоверение за наследници 

(при наследствен имот); 

Заповед от областната 

администрация за отписване на 

имотите от акта за държавна 

собственост (при 

необходимост); 

Скица с предложение за 

изменение на действащия 

подробен устройствен план (по 

преценка на възложителя); 

Становище от РИОСВ – Шумен 

и РИОКОЗ – Търговище при 

инвестиционна инициатива, 

попадаща в Приложение 1 към 

чл. 92, т. 1 и Приложение 2 към 

чл. 93, т. 1 и т. 2 на ЗООС (не се 

прилага за случаите по §8 по ПР 

на ЗУТ); 

50 лв. 

4-33 

Изготвяне на оценка за 

съответствие на инвестиционен 

проект от ОЕСУТ-Попово и 

одобряване на инв. проект 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

до 30 дни 

Заявление свободен текст; 

Документ за собственост; 

Удостоверение за наследници – 

при наследствен имот; 

за  

строежи  
III к-я - 400 лв.; 

IV к-я - 300 лв.; 
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местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Инвестиционен проект (по 3 

копия от всички части на 

проекта!) 

Оценка за съответствие по част 

ЕЕ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ на 

техн. и работен инв. проект; 

Решение по оценката на 

въздействието върху околната 

среда, издадено по реда на 

Закона за опазване на околната 

среда; 

Положително становище от 

органите за пожарна и аварийна 

безопасност (строежи III к-я); 

Предварителни договори с 

експлоатационните дружества 

за присъединяване към мрежите 

на техническата 

инфраструктура; 

Специални разрешителни 

/изисквания по специални 

закони, например разрешително 

от органите на Главна дирекция 

„Държавен технически надзор”, 

Националния институт за 

паметниците на културата и др.; 

Удостоверение за актуално 

състояние на фирмата с давност 

6 месеца съгласно Закона за 

местните данъци и такси; 

Документ за платена такса; 

V к-я - 200 лв.; 
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4-34 

Издаване на разрешение за 

строеж в земеделски земи без 

промяна на предназначението 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

Наредба № 19 / 2012г. за 

строителство в земеделски 

земи без промяна на 

предназначението им 

до 7 дни  

Заявление по образец;  

Влязъл в сила ПУП или виза за 

проектиране; Инв. проект, 

съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от 

ЗУТ; Разрешение за право на 

водоползване, 

електрозахранване; 

Документи по чл. 13 от  

Наредба № 19 / 2012г. за 

строителство в земеделски земи 

без промяна на 

предназначението им; 

20 лв.  

 
05. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“ 

 

5-01 
Регистриране и въвеждане на 

строежите в експлоатация 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за техническите 

изисквания към 

продуктите; 

Наредба № 1 от 

30.07.2003 г. за 

номенклатурата на 

видовете строежи; 

Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за 

въвеждане в 

експлоатация на 

строежите в Р. България 

и минимални 

гаранционни срокове за 

7 дни 

Технически паспорт на строежа; 

Документ за собственост или 

документ за учредено право на 

строеж в чужд имот или 

документ за право на строеж в 

чужд  имот по силата на 

специален закон; 

За обекти от четвърта категория 

се изисква окончателен доклад 

от лицето упражняващо 

строителен надзор, придружен 

от пълномощно или лиценз за 

упражняване на дейността; 

Разрешение за строеж /акт за 

узаконяване/; 

Протокол за определяне на 

 

цените са много 

специфични и е 

по-добре да си 

направите справка 

в Дирекция 

ТСУиЕ на 

Община Попово! 
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изпълнени строителни и 

монтажни работи, 

съоръжения и строителни 

обекти; 

Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по 

време на строителството; 

Наредба № 5 от 

28.12.2006 г. за 

техническите паспорти 

на строежите; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово 

строителна линия и ниво, с 

резултатите от проверките на 

достигнатите контролни нива; 

Заверена заповедна книга; акт 

образец 14 за приемане на 

конструкцията; 

Констативен акт по чл. 176, ал. 1 

от ЗУТ за установяване 

годността за приемане на 

строежа, с приложени към него 

протоколи за успешно 

проведени единични изпитвания 

на машини и съоръжения; 

Документи, удостоверяващи 

съответствието на вложените 

строителни продукти със 

съществените изисквания към 

строежите; 

Удостоверение от агенцията по 

кадастъра за изпълнение на 

изискванията по чл. 175, ал. 5 от 

ЗУТ за предадена екзекутивна 

документация; 

Договор с експлоатационните 

дружества за присъединяване 

към мрежите на техническата 

инфраструктура; 

Други документи, изискващи по 

законосъобразно спецификата 

на строежа; 

5-02 Издаване на удостоверения за Закон за устройство на до 30 дни след Заявление свободен текст; 30 лв. 
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търпимост територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

заявяването Документ за собственост или 

право на строеж;  

Документ, доказващ периода на 

извършване на строежа;  

Съгласие от съседа при строеж 

на имотна граница;  

Скица от кадастрална карта 

(кадастрален план);  

Становище от противопожарна 

служба; други документи, 

доказващи времето на 

изпълнението на строежа и 

съответствието му с действалите 

към момента на изграждането 

строителни норми или ЗУТ; 

Конструктивно становище от 

инженер-конструктор;  

Становища от специализирани 

контролни органи; 

5-03 

Издаване на удостоверение за 

заверено копие от протокол, 

заповед, кореспонденция и 

друга съхранявана в дирекцията 

документация 

 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

за заверка на 

преписи от 

документи - 7 

дни; 

 

за извадка от 

действащ 

устройствен 

план - 14 дни; 

Заявление свободен текст;  

Заявление по образец - при 

смяна на титуляр в разрешение 

за строеж;  

Разрешение за строеж;  

Документ за собственост; 

за заверка на 

преписи от 

документи – 

5 лв.; 

 

за извадка от 

действащ 

устройствен план 

- 10 лв. за града и 

7 лв. за селата; 
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06. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „КАДАСТЪР” 
 

6-01 Издаване на удостоверения 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 14 дни за 

факти от 

кадастрален, 

регулационен 

и застроителен 

план 

Заявление свободен текст; 

Геодезическо заснемане; 

Копие от нотариален акт; 

Копие от разрешение за строеж; 

5 лв. 

6-02 
Изготвяне на копие от реперен 

карнет за 1 брой точка 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

3 дни 
Заявление свободен текст 

 
3 лв. на репер 

6-03 

Изготвяне на копия от 

кадастралния план (кадастрални 

листа, ръчна скица, разписна 

книга)  

 (само за селата на общината!) 

Закон за устройство на 

територията; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово;                                  

Закон за хазарта;  

Наредба за рекламната 

дейност на територията на 

община Попово;  

7-14 дни 

Заявление по образец;  

Копия от документите за 

собственост или право на 

строеж (не се прилага при 

снабдяване с документ за 

собственост на имота);  

5 лв. 

 
07. ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 

7-01 Издаване на удостоверения УП Кодекс на труда; 14 дни Писмено искане от заявителя за безплатно 
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2 и УП 3 

(за брутно трудово 

възнаграждение и за 

осигурителен доход и трудов 

стаж)  

Кодекса за социално 

осигуряване; 

Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж; 

Наредба за категоризиране на 

труда при пенсиониране; 

изработване на удостоверения 

УП 2 и УП 3;  

Документи за осигурителен 

(трудов) стаж и за прекратяване 

на осигуряването (трудова или 

служебна книжка);  

Документ за самоличност. 

7-02 

Признаване на решения и актове 

на чуждестранни съдилища и 

други органи 

Семеен кодекс; 

Кодекс на международното 

частно право; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

без изрично 

указан или 

предвиден 

срок 

Заявление по образец;  

Документи за самоличност; 

преведен на български език и 

легализиран от МВнР или от 

българското посолство в 

съответната държава акт за 

граждански брак; 

безплатно 

7-03 

Издаване на удостоверения за 

настойничество и 

попечителство 

Семеен кодекс; 

Закон за гражданската 

регистрация; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

до 3 дни 

Заявление по образец;  

Документ за самоличност на 

настойника/ попечителя;  

Съдебно решение за поставяне 

под запрещение;  

За малолетни и непълнолетни: 

Преписи от удостоверения за 

раждане и актове за смърт на 

родителите;  

Съдебно решение за лишаване 

от родителски права;  

Документи за самоличност на 

лицата, влизащи в 

настойническия съвет, или 

попечител; 

безплатно 

 
08. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ” 
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8-01 

Предоставяне на копие от 

документ, съдържащ публична 

или непублична общинска 

информация на хартиен или 

магнитен носител със или без 

заверка 

Закон за достъп до 

обществена информация; 

Вътрешни правила за достъп 

до обществена информация; 

    до 14 дни  

 
Заявление по образец 

цената е според 

източника, 

носител на 

информация 

8-02 

Информация, консултация и 

справки по движение за 

административни услуги и 

преписки 

Закон за достъп до 

обществена информация 

(ЗДОИ); 

Вътрешни правила за достъп 

до обществена информация; 

до 3 дни  Устно запитване или заявление безплатно  

 
09. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ 

 

9-01 

Издаване на разрешение за 

навлизане на МПС в паркове и 

градини 

Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система 

на територията на община 

Попово 

до 3 дни 

Заявление;  

Копия от: документ за 

собственост, одобрен 

инвестиционен проект, решение 

на общинския съвет и др. 

документи; 

безплатно 

9-02 
Издаване на разрешение за 

преместване на растителност 

Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система 

на територията на община 

Попово 

до 30 дни 

Заявление;  

Копия от: документ за 

собственост, одобрен 

инвестиционен проект, решение 

на общинския съвет и др. 

документи; 

безплатно 

9-03 
Оценки на дървесина и храстова 

растителност 

Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система 

на територията на община 

Попово 

до 30 дни 

Заявление;  

Копия от документ за 

собственост;  

Одобрен инвестиционен проект; 

безплатно 
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решение на общинския съвет и 

др. документи. 

9-04 
Регистрация на пчелни 

семейства 

Закон за пчеларството; 

Наредба № 27/ 10.07.2002 г. за 

регистрация и идентификация  

на пчелните семейства;  

до 7 дни 

Заявление за регистрация или 

декларация за евентуална 

актуализация на регистъра 

безплатно 

9-05 

Измерване, кубиране и 

маркиране на дървесина 

(за извънгорски територии) 

Закон за горите; 

Правилника за прилагане на 

закона за горите; 

веднага 

Заявление по образец;  

Копие от разрешение за 

премахване на дърветата;  

Копие от документ за 

собственост или договор с 

общината; 

безплатно 

9-06 

Регистрация на домашни 

любимци и издаване на 

служебни бележки 

Закон за 

Ветеринарномедицинската 

дейност; 

Правилник за прилагане на 

ЗВМД; ЗМДТ 

до 7 дни Документ за платена такса; 2 - 5 лв. 

9-07 

Регистрация на управители на 

етажната собственост и 

издаване на удостоверения 

Закон за управление на 

етажната собственост 
веднага Заявление по образец безплатно 

9-08 

Издаване на разрешение за 

кастрене и премахване на 

растителност в обществени 

терени, в частни имоти и при 

ново строителство 

Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система 

на територията на община 

Попово;  

Правилник за прилагане на 

закона за горите; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово;  

до 30 дни  

Заявление по образец;  

Документ за собственост;  

Одобрен инвестиционен проект, 

Копие от решението на 

Общински съвет-Попово; 

Квитанция за внесена такса; 

безплатно 
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9-9 

Издаване на позволително за 

събиране билки / генетичен 

материал 

Закон за лечебните растения; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

до 5 дни 

 

Заявление по образец;  

Списък на лицата-

билкосъбирачи с актуален адрес 

и ЕГН; Удостоверение за 

организиран билкозаготвителен 

пункт (заверено от РИОС) 

според вида, 

количеството и 

ценоразписа от 

НОАМТЦУ на 

община Попово 

 

 
10. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА” 

 

10-01 

Съгласуване на проекти по 

озеленяване, инфраструктурни 

обекти и други 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за собствеността; 

веднага  

услугата се извършва 

автоматично при съгласуване 

на плановете за архитектурно 

строителство  

безплатно 

10-02 

Маркиране на дървени 

материали и дърва при 

транспортиране 

Закон за горите; 

Правилника за прилагане на 

закона за горите; 

Закон за опазване на 

селскостопанското 

имущество; 

веднага 

Заявление - свободен текст; 

Разрешително за отсичане на 

дърветата; 

безплатно 

10-03 
Издаване на позволително за 

транспортиране на дървесина 

Закон за горите; 

Правилника за прилагане на 

закона за горите; 

Закон за опазване на 

селскостопанското 

имущество; 

веднага 

Заявление по образец; 

Разрешително за отсичане на 

дърветата;  

Данни за превозвача (трите 

имена);  

Данни за транспортното 

средство (рег. №), с което ще се 

транспортира дървесината;  

Адрес и име на получателя; 

безплатно 

 
11. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ” 
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11-01 

Приемане на молби за 

допълнително осигуряване на 

дърва за огрев за местното 

население 

Закон за горите; 

Правилник за прилагане на 

закон за горите; 

веднага 

(включване в 

списък) 

Писмена молба до кмета на 

кметството 
безплатно 

 
12. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ 

 

12-01 
Издаване на разрешение за 

таксиметров превоз на пътници 

Наредба № 34 на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията 

14 дни 

Заявление по образец; 

Удостоверение;  

Списък на автомобилите;  

Копие от удостоверение 

„водач“; Удостоверение за липса 

на задължения; 

20 лв. 

12-02 

Издаване и заверка на 

маршрутни разписания за 

автобуси, обслужващи линии от 

републиканската и областната 

транспортна схема 

Закон за автомобилните 

превози; 

Наредба № 33/ 1999 г. на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията; 

Наредба № 2/ 2002 г. на 

МТИТС за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на 

обществени превози на 

пътници с автобуси и леки 

автомобили; 

14 дни Маршрутно разписание безплатно  

12-03 

Съгласуване на маршрутни 

разписания за специализиран 

превоз 

Закон за автомобилните 

превози; 

Наредба № 33/ 1999 г. на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

7 дни 

Заявление по образец за 

съгласуване на маршрутно 

разписание за специализиран 

превоз;  

Сключен договор за 

безплатно 
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и съобщенията; 

Наредба № 2/ 2002 г. на 

МТИТС за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на 

обществени превози на 

пътници с автобуси и леки 

автомобили; 

специализиран превоз с клиент; 

Маршрутни разписания – 

неразделна част от договора;  

Лиценз за обществен превоз на 

пътници; 

12-04 

Издаване на пропуски за 

влизане в зоните и улиците, 

ограничени за движение на 

пътни превозни средства 

Наредба № 1 на ОбС-Попово 7 дни Искане по образец безплатно 

12-05 

Заверка на дневници (регистри) 

за покупко-продажба на черни и 

цветни метали и производните 

им 

Закон за управление на 

отпадъците; 

Наредба за реда за 

извършване на търговска 

дейност с отпадъци от черни 

и цветни метали; 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово; 

веднага 

Нотариално заверено копие на 

лиценз;  

Нотариално заверено 

пълномощно (когато се подава 

от упълномощено лице).  

За подпечатване се предоставят 

самите регистри: дневник 

(регистър) за покупките – 

подвързан, прошнурован и 

прономерован; дневник 

(регистър) за продажбите – 

подвързан, прошнурован и 

прономерован;  

Копие от лиценза за търговия с 

отпадъци и отломки от черни и 

цветни метали и сплавите им; 

5 лева за 1 брой 

дневник 

 

12-06 

Издаване на документ за 

търговия на открито пред 

регистриран търговски обект 

Наредба за търговската 

дейност на ОбС-Попово; 

Закон за местните данъци и 

5 дни  

Търговците подават искане за 

разрешение за ползване на място 

в общината по образец;  

от 12 до 20 лв. на 

месец за кв. м 
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такси; 

Административно-

процесуален кодекс; 

Схема за разполагане на 

обектите или проект за обектите,  

съгласувани и одобрени от 

главния архитект, с посочени 

максимален брой маси, техния 

вид и разположението им в 

определената в проекта площ: 

12-07 

Вписване в масив „Търговски 

обекти“ на уведомления за 

упражняване на търговска 

дейност 

Наредба за търговската 

дейност на ОбС-Попово; 

Закон за ограничаване на 

административното 

регулиране и 

административния контрол 

върху стопанската дейност; 

веднага  Заявление-декларация; безплатно 

12-08 
Вписване на промени в масив 

„Търговски обекти“ 

Наредба за търговската 

дейност на ОбС-Попово; 

Закон за ограничаване на 

административното 

регулиране и 

административния контрол 

върху стопанската дейност; 

веднага  Заявление-декларация; безплатно 

12-09 

Издаване на разрешения и 

вписване в регистър за 

извършване на амбулантна 

търговия 

Наредба за търговската 

дейност на ОбС-Попово; 

Закон за ограничаване на 

административното 

регулиране и 

административния контрол 

върху стопанската дейност; 

5 дни 

Заявление по образец;  

Идентификация ЕИК 

(БУЛСТАТ);  

Санитарни разрешения - при 

продажба на стоки, за които се 

изискват такива разрешения; 

 Други документи, на които 

търговецът се позовава;  

Схема на разполагане; 

от 5 до 10 лева за 

1 ден 

 

12-10 Категоризация на средствата за Наредба за категоризиране на до 2 месеца  Заявление (Приложение № 6 към Съгласно 
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подслон, местата за настаняване 

и заведения за хранене и 

развлечения 

средствата за подслон; 

Закон за туризма; 

(за цялата 

процедура) 

чл. 6, ал. 1 от Наредба за 

категоризиране на средствата за 

подслон, местата настаняване и 

заведенията за хранене и 

развлечения);  

Заявление (Приложение № 5) 

към чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба за категоризиране на 

средствата за подслон, местата 

настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения;  

Формуляр за категоризиране по 

образец;  

Справка за езикова 

квалификация;  

Декларация по образец за 

регистрация в Търговския 

регистър с посочване на ЕИК 

или копие от документи 

удостоверяващи, че лицето има 

право по силата на друг закон да 

извършва стопанска дейност; 

Копие от документи 

удостоверяващи образование 

или професионална 

квалификация съгласно 

тарифата по чл. 69, ал. 3 от 

Закона за туризма; 

Копие от документа за 

собственост на обекта; 

Копие от договора за наем или 

Тарифата за 

таксите, които се 

заплащат по 

Закона за 

туризма, се 

заплащат такси в 

зависимост от 

местата за сядане 

или за 

настаняване в 

туристическите 

обекти 
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друг договор;  

Документ за платена такса; 

12-11 

Издаване на удостоверение за 

извършване на частна 

ветеринарномедицинска 

практика 

Закон за 

ветеринарномедицинската 

дейност; 

Правилник за прилагане на 

закона за 

ветеринарномедицинската 

дейност;  

до 7 дни  

Екземпляр от разрешително за 

частна ветеринарномедицинска 

практика;  

Документ за платена такса за 

издаване на удостоверение; 

10 лв. 

 
13. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТРАНСПОРТ“ 

 

13-01 

Изготвяне и съгласуване на 

транспортна схема за 

допълнителни маршрутни 

линии (ДМЛ) 

Наредба № 2 / 2002 г. на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията за условията и 

реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени 

превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили 

до 14 дни  
Проект на маршрутно 

разписание 
безплатно 

13-02 

Съгласуване на проекти за 

организация на движението 

(ОД) и паркирането, светофарни 

уредби, промени в 

съществуващата ОД и режима 

на работа на светофарните 

уредби по искане на физически 

и юридически лица 

Наредба № 2 / 2002 г. на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията за условията и 

реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени 

превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили 

до 14 дни 

 

след решение 

на Общинска 

комисия по 

безопасност на 

движението 

към ОбС-

Попово 

Заявление по образец;  

Заверено копие на решението на 

общинската комисия; 

безплатно 

13-03 Съгласуване на проекти за Наредба № 2 / 2002 г. на Услугата се Без придружаващи документи безплатно 
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временна организация на 

движението (ВОД) при 

извършване на строителство, 

ремонт и други работи по 

улиците или по прилежащите на 

тях недвижими имоти 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията за условията и 

реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени 

превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили 

извършва 

автоматично 

след решение 

на Общинска 

комисия по 

безопасност на 

движението 

към ОбС-

Попово 

13-04 

За временна забрана за 

обществено ползване на улици, 

площади, пътища или участъци 

от тях от ППС, за организиране 

търговия на открито и за 

снимане на филми и реклами 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация 

Услугата се 

извършва 

автоматично 

Заявление по образец безплатно 

13-05 

Изготвяне на схеми за 

сигнализиране на места за 

паркиране на ППС, превозващи 

хора с увреждания по 

местоживеене 

 

до 14 дни 

 

след решение 

на Общинска 

комисия по 

безопасност на 

движението 

към ОбС-

Попово 

Заявление по образец;  

Заверено копие на решението на 

общинската комисия; 

безплатно 

 
14. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 

14-01 

Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на недвижим 

имот 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс, чл. 264; 

Закон за местните данъци и 

такси, приложение 2; 

1 ден; 

5 дни; 

14 дни; 

Заявление за издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка; Удостоверение за 

наследници, когато заявлението 

1 ден - 10 лв.; 

5 дни – 7,5 лв.; 

14 дни - 5 лв.; 
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Закон за нотариусите и 

нотариалната дейност; 

се подава от наследник;  

Нотариално заверено 

пълномощно, когато 

заявлението се подава от 

пълномощник; Декларация по 

образец за облагане на имота с 

данък върху недвижимите имоти 

по чл. 14 ЗМДТ – когато не е 

подадена такава или са 

настъпили промени в 

декларираните характеристики 

(Приложение № 2 към ЗМДТ); 

Констативен протокол на 

общинската администрация, с 

който се удостоверява степента 

на завършеност на строежа в 

случаите, когато се иска 

издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на незавършено 

строителство (Приложение № 2 

към ЗМДТ); 

14-02 
Издаване на удостоверение за 

декларирани данни 

Данъчно-осигурителен  

процесуален кодекс; 

до 7 дни 

 

Искане за издаване на 

документи или Акт на съда 
3 лв.  

14-03 
Издаване на удостоверение за 

данък наследство 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс, чл. 88; 

 

до 7 дни 

 

Искане  по образец; 

Удостоверение за актуално 

състояние (за фирми);  

Документ за самоличност или  

пълномощно; 

безплатно 

14-04 

Заверяване на молби-

декларации за обстоятелствена 

проверка 

Граждански-процесуален 

кодекс; 

Закона за собствеността; 

веднага 

Писмено искане; 

Заявление-декларация – 4 бр.;  

Подробно описание на имота; 

безплатно 
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Закона за задълженията и 

договорите; 

Административно-

процесуалния кодекс; 

Допълнителни разпоредби 

на Закона за 

администрацията; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Всички документи, които лицето 

притежава, даващи възможност 

да се идентифицира поземления 

имот; 

При необходимост се представя 

удостоверение за наследници.  

Разрешения за строеж или 

актове за узаконяване на 

сградния фонд; 

14-05 

Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на незавършено 

строителство 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс; 

Закон  

за местните данъци и такси, 

приложение 2; 

Закон за нотариусите и 

нотариалната дейност; 

1 ден; 

5 дни; 

14 дни; 

Заявление за издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка; Документи, 

удостоверяващи правото на 

собственост върху поземления 

имот или за учредено право на 

строеж;  

Удостоверение за констатации 

от общинска администрация 

(техническа служба) за степен 

на завършеност на строежа; 

Приложение (декларация по 

чл.14 от ЗМДТ);  

Документ за самоличност 

(пълномощно) при получаване 

на удостоверението 

1 ден - 10 лв.; 

5 дни – 7,5 лв.; 

14 дни - 5 лв.; 

14-06 

Издаване на удостоверение за 

платен данък върху превозни 

средства 

Данъчно осигурителен  

процесуален кодекс – чл. 88 
до 7 дни  

Заявление по образец;  

Квитанция за платена такса; 
3 лв.  
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14-07 

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, 

съгласно чл. 14 от ЗМДТ 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс; 

Закон за местните данъци и 

такси – чл. 14; 

веднага 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ с 

приложен придобивен документ 

като: документ за собственост; 

Документ за платен  данък при 

придобиване на имущества по 

дарение и по възмезден начин; 

Удостоверение за наследници за 

имот, придобит по наследство; 

безплатно 

14-08 

Клиентски идентификационен 

код за проверка на задължения 

за местни данъци и такси - 

електронно досие 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс 

 

веднага Заявление по образец безплатно 

14-09 

Приемане и обработване на 

декларация за имот, който е 

основно жилище на лице с 

намалена работоспособност от 

50 до 100 на сто, съгласно чл. 

25, ал. 2 от ЗМДТ 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс; 

Закон за местните данъци и 

такси – чл. 14; 

веднага 

Решение на ТЕЛК;  

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно) при получаване на 

удостоверението;  

Декларация по образец с 

приложен придобивен документ; 

безплатно 

14-10 

Приемане и обработване на 

декларации за облагане с данък 

върху наследствата, съгласно 

чл. 32 от ЗМДТ 

(Прави се само от непреки 

наследници) 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс; 

Закон за местните данъци 

и такси – чл. 32, ал. 2; 

Закон за лицата и 

семейството; 

веднага 

Декларация по образец с 

приложен придобивен документ; 

Удостоверение за актуално 

състояние (за фирми);  

Документ за самоличност или 

пълномощно; 

Удостоверение за наследници; 

Удостоверение от банка за 

размера на спестяванията на 

починалия; 

безплатно 

14-11 
Приемане и обработване на 

декларации за облагане с данък 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс;  
веднага 

Декларация по чл. 49, ал. 3 от 

ЗМДТ за облагане с данък при 
безплатно 
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при придобиване на имущества, 

съгласно чл. 49, ал.3 от ЗМДТ 

Закон за местните данъци и 

такси – чл. 49; 

 

придобиване на имущества. 

Към декларацията се прилага 

копие от документа, 

удостоверяващ придобивния 

способ; 

14-12 

Приемане и обработване на 

декларации за облагане с данък 

върху превозни средства, 

съгласно чл. 54 от ЗМДТ 

Закон за местните данъци и 

такси; 

Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс; 

веднага 

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ; 

Копие на документа за 

собственост;  

Копие на квитанция за платен  

2,2 % местен данък;  

Копие на големия талон на 

МПС; 

Решение на ТЕЛК;  

Удостоверения за наследници 

безплатно 

14-13 

Приемане и обработване на 

декларации за освобождаване на 

такса сметосъбиране, 

сметоизвозване и за 

обезвреждане на битови 

отпадъци 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово 

веднага 

 

(декларациите 

се приемат от 

01.07. до 

31.12. на 

предходната 

година) 

Декларация по образец безплатно 

14-14 

Приемане на декларации за 

определяне на такса смет, 

според количеството на 

битовите отпадъци; 

 

Наредба за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

община Попово 

веднага 

 

(декларацията 

се приема до 

30.11. на 

предходната 

година) 

Декларация по образец безплатно 

14-15 
Издаване на удостоверение 

декларирани данни 

Закон за Местни данъци и 

такси; 
до 7 дни 

Искане по образец за издаване 

на удостоверение за 
3 лв.  
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(декларирано движимо или 

недвижимо имущество) 

Данъчно осигурителен  

процесуален кодекс - чл. 88; 

декларирани данни;  

Документ за самоличност 

(нотариално заверено 

пълномощно) при получаване на 

удостоверението; 

14-16 

Издаване на удостоверение за 

платен данък върху недвижими 

имоти и такси за битови 

отпадъци 

Данъчно осигурителен 

процесуален кодекс -  чл. 88 
до 7 дни 

Искане за издаване на 

документи или Акт на съда 
3 лв. 

14-17 
Издаване на дубликат от 

подадени данъчни декларации 

Данъчно осигурителен 

процесуален кодекс -  чл. 88 
до 7 дни Искане за издаване на документа 5 лв. 

14-18 

Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на 

задължения (чл. 87, ал. 6 ДОПК) 

Данъчно осигурителен 

процесуален кодекс -  чл. 87, 

ал. 6 

до 7 дни 
Искане за издаване на 

документи или Акт на съда 
3 лв. 

14-19 

Искане за прихващане или 

възстановяване на недължимо 

платени данъци, такси, глоби и 

имуществени санкции на 

основание чл. 129, ал. 1 от 

ДОПК 

Данъчно осигурителен 

процесуален кодекс -  чл. 128 

и чл. 129 

до 30 дни 
Искане за издаване на 

документи или Акт на съда  
безплатно 

14-20 

Касово събиране на местни 

данъци и такси и такса битови 

отпадъци 

Закон за местните данъци и 

такси – чл. 2  
веднага  

Съобщение 

 за дължими данъци или устно 

предадени лични данни 

безплатно 

 

14-21  

 

Издаване на удостоверение за 

платен данък върху наследство 

Данъчно осигурителен 

процесуален кодекс -  чл. 88  
до 7 дни 

Искане  по образец; 

Удостоверение за актуално 

състояние (за фирми);  

Документ за самоличност или  

пълномощно; 

3 лв. 

 
15. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 
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15-01 

Приемане на молби за 

предоставяне на социална 

помощ за извършване на 

погребения за сметка на 

бюджета на общината на 

социално слаби, самотни хора, 

без роднини, бездомни и 

починали в заведенията за 

социални услуги 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

до 3 дни 

Заявление по образец; 

Удостоверение за социално слаб 

от дирекция „Социално 

подпомагане” 

Удостоверение за наследници; 

безплатно 

15-02 

Приемане на молби от 

ветераните от войните за 

закупуване на частично платени 

лекарства на основание Закона 

за ветераните от войните 

Закон за ветераните от 

войните; 

Правилник за прилагане на 

закона за ветераните от 

войните; 

до 14 дни  

Заявление по образец; 

Копие на удостоверение за 

ветеран от войните; 

безплатно  

15-03 

Приемане и обработка на 

преписки за изготвяне на 

предложения за отпускане на 

персонални пенсии 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация; 

Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж; 

Решение на ОбС-Попово 

до провеждане 

на поредната 

редовна сесия 

на ОбС-

Попово 

 

Заявление по образец; 

Разпореждане от НОИ за отказ 

за отпускане на пенсия; 

Декларация за семейно и имотно 

състояние на лицето и годишния 

доход (12 месеца преди 

искането);  

Удостоверение за наследници; 

Документ за трудов стаж; 

Смъртен акт - копие 

безплатно 

15-04 

Приемане на молби за услугата 

„Социален асистент” и молби от 

насочилите социални асистенти 

за назначаването им   

Закон за социалното 

подпомагане; 

Закон за насърчаване на 

заетостта; 

Правилник за прилагане на 

Закона за социално 

подпомагане;  

веднага  

Документ за самоличност;  

Молба с решение на ТЕЛК;  

Декларация за месечен доход;  

безплатно 
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Правилник за прилагане на 

Закона за насърчаване на 

заетостта; 

 
16. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ 

 

16-01 
Достъп до лични данни 

 

Закон за защита на личните 

данни; 

Вътрешни правила за достъп 

до лични данни в община 

Попово. 

14 дни  

Заявление по образец; 

Заявление по образец и 

нотариално заверено 

пълномощно (при 

упълномощено лице); 

Удостоверение за наследници 

(при смърт на физическото 

лице); Документ за 

самоличност; 

 

безплатно, но 

само веднъж на 12 

месеца 

 

 

 

Последна актуализация: 15.04.2015 г.  


