
Ф О Р М У Л Я Р  
за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14 за таксите, 

които се събират в системата на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и от областните управители 

 

Раздел IV.  Такси по закона за устройство на територията 

А. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на 

разрешения за строеж и на актове за узаконяване от министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и от областните управители 

 

 

Заявител: _______________________________________________________________________  

(име, презиме, фамилия, фирма) 

ЕГН________________________  БУЛСТАТ____________________________________________  

 

постоянен адрес  (адрес на управление): 

________________________________________    тел. ________________________ 
(община, населено място, жил. комплекс, номер, вход, етаж, апартамент) 

 

Строителна стойност на обекта:   ______________________________________________                                                     
(попълва се от заявителя) 

 

Вид на административната услуга и норматив за определяне  на таксата 

Размер    

на 

таксата 
Съгласуване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал. 6 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) - 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, 

но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1 500 лв. 

 

Оценка на съответствието на технически или работен инвестиционен проект по чл. 

142, ал. 5 във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто 

от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3 000 лв 

 

Предварителна оценка на съответствието на идеен инвестиционен проект по чл. 142, 

ал. 2 от закона се събира 50 на сто от 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, 

но не по-малко от 500 и не повече от 3 000 лв, а за последващата оценка на 

техническия или на работния проект - такса размер 0,1 на сто от строителната 

стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3 000 лв 

 

Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2 ЗУТ - 0,1 на сто от 

строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3 000 лв.    
 

 Одобряване на идеен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 се събира 50 на сто от 

0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече 

от 3 000 лв., а за последващото одобряване на техническия или работния 

инвестиционен проект - такса от 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но 

не по-малко от 500 лв. и не повече от 3 000 лв.    

 

Одобряване на работен или технически инвестиционен проект като част от 

комплексен проект за инвестиционна инициатива - таксата за одобряване на 

инвестиционен проект (0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-

малко от 500 лв. и не повече от 3 000 лв.), увеличена с 30 на сто.               

 

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 

5 и заснемане за узаконяване по §183, ал. 3 и §184, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на  ЗУТ - 0,1 

на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 

3 000 лв.  

 

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие 

съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от ЗУТ и за одобряване на изменения в 
 



одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от закона - 50 на сто от 

таксата за одобряване на инвестиционен проект (0,1 на сто от строителната стойност 

на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3 000 лв.) 

За заверка на екзекутивна документация се събира 30 на сто от таксата: „0,1 на сто 

от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3 000 

лв”.    

 

Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от ЗУТ - 0,05 на сто от 

строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.  
 

Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна 

инициатива - таксата за издаване на разрешение за строеж (0,05 на сто от 

строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1 500 лв.), 

увеличена с 30 на сто 

 

Издаване на разрешение за строеж за отделен етап (част) от строежа по реда на чл. 

148, ал. 3 от ЗУТ се събира - 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не 

по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв. или по одобрен комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 1, 

увеличена с 30 на сто, определена на базата на строителната стойност на съответния 

етап (част). 

 

Презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ - 50 на сто 

от таксата за разрешение за строеж 
 

Издаване на акт за узаконяване по §183, ал. 3 и §184, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ - 

таксата за издаване на разрешение за строеж (0,05 на сто от строителната стойност 

на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1 500 лв.) в троен размер 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛ: _________________                                                                        
(подпис) 

 

 

 

 

Размер на дължимата такса: _______________________лв.                               

словом:  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Таксата е платена в брой в касата на Областна администрация Бургас с квитанция № 

______________________________________________ .; 

 

Таксата е платена с платежно нареждане №  _______________________________, 

По сметка на Областна администрация Бургас , ЕИК : 000056757 

БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БУРГАС 

BIC : UNCRBGSF 

IBAN: BG86UNCR76303200114424 

 

 

 

Проверил платежния документ:  _________ 
                                                             (подпис) 

 

                  Име:   ____________________________________ 

                                           

                 Длъжност/дирекция:  _______________________ 

 


