
 

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-  
19 в община Минерални бани” се изпълнява по 
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане, Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица, съгласно Договор за 
БФП № BG05FMOP001-5.001-0216-C01 между Агенцията за 
социално подпомагане и Община Минерално бани.  
 
Общата стойност на договора за БФП е 208 494.00 лв., а 
продължителността на проекта е до 30.09.2021 г.  
 
Дейностите по приготвяне и разнасянето на храната до 
определените за целта пунктове се извършва от “Кей Енд Ви” 
ООД. 
 
Основната цел на проекта е намаляване броят на живеещите в 
бедност чрез осигуряване на храна за минимум 450 лица - 
жители на община Минерални бани, засегнати в най-висока 
степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.  
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ПРОЕКТ 
„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в 

община Минерални бани„ 
 
 
 
 

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  
с. Минерални бани 6343 
бул. “Васил Левски” № 3 

Тел: 03722/2020 
Факс: 03722/2260 

e-mail: min_bani@abv.bg 
Настоящата информационна брошура е 

подготвена от екипа на проекта и отдел МПСХД 



АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЕРИТОРИАЛНО 
РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВО", предоставяни на граждани 
от служители в отдел “ТСУИОПОСЕК” при община Минерални 

бани 
 
1. За издаване на скица за недвижим имот формат А4  
1.1 За издаване на скица за недвижим имот формат А3 
2. За издаване на скица с виза за проектиране по чл.140 /включително и 
скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/ 
3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 
4. Одобряване или отказ за одобряване и издаване на Разрешение за строеж 
на инвестиционни проекти фаза «Технически или работен» и узаконяване на 
строежи по § 184 от ЗУТ 
5. За одобряване на инвестиционен проект във фаза «идеен проект», без 
оценяване, които не са основание за издаване на Разрешение за строеж 
6. За издаване на Разрешение за строеж, за стопански сгради по чл. 44 от 
ЗУТ 
7. За издаване на Разрешение за строеж за ажурни огради /колове с мрежа/ в 
регулационни граници 
8. За издаване на Разрешение за строеж за ажурни огради /колове с мрежа/ 
извън регулационни граници 
9. За издаване на разрешение за строеж за плътна ограда до 2,20м. в 
регулационни граници 
10. За разглеждане и одобряване на проект за преработка към РС и издаване 
на заповед по чл. 154 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие или чрез 
ЕСУТ 
 
11. Удостоверение и печат на внесена и одобрена екзекутивна документация 
към инвестиционен проект чл. 154, ал. 1 от ЗУТ / несъществени промени/ 
12. Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 
устройство 
13. Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1  от ЗУТ за строежи, 
изградени до 07.04.87 г. И на основание §127, ал.1 за строежи, изградени до 
31 март 2001 г. 
14. Удостоверение за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ) 

15. Удостоверения за завършеност на обект в груб строеж, съгласно чл.181, 
ал.2 от ЗУТ. 
16. Издаване на удостоверение за идентичност на имот 
17. Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка 
18. Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и 
учебно заведение 
19. Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 178, ал. 
2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6) 
20. Удостоверение за възникнало сервитутно право / Наредба 16/24/ 
 
21. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на търговски обект 
22. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на производствен обект 
23. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на жилищна сграда 
24. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обществено обслужващи 
сгради 
25. За заверка на технически паспорт 
26. Издаване на копия от изгубени строителни книжа 
27. За издаване на препис от протокол на експертен съвет на отдел ТРС при 
община Минерални бани 
28. За издаване на становище за поделяемост по чл.201 от ЗУТ 
29. Освидетелстване за премахване или ремонт на строежи, застрашени от 
самосрутване, негодни за понататъшно ползване или вредни в санитарно-
хигиенно отношение 
30. Одобряване на схема за поставяне на временни обекти и издаване на 
разрешение за поставянето им 
 
31. Разглеждане ,съгласуване и одобрение на проекти за линейна техническа 
инфраструктура  / ВиК мрежи, кабели средно и ниско 
напрежение,топлопроводи и газопроводи, далекосъобщителни кабели, 
кабелни мрежи за телевизионни и радиосигнали и други проводи/ във фаза 
технически или работен се събира такса в размер 
32. За обявление/съобщение на ПУП с обратна разписка на 
заинтересованите лица 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЕРИТОРИАЛНО 
РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВО", предоставяни на граждани 
от служители в отдел “ТСУИОПОСЕК” при община Минерални 

бани 
 
33. За издаване на констативен протокол за проверка присъствие на място 
34. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 
от ЗУТ 
35. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горски фонд без 
промяна на предназначението 
 36. Издаване на разрешения за монтаж 
37. За осигуряване присъствие на общината при откриване на строителни 
площадки и определяне на строителна линия и ниво на основание чл.157, 
ал.2 от ЗУТ. 
38. За издаване на разрешение за изкопаване по чл.72 от ЗУТ 
39. За издаване на Разрешение за извозване на земни маси 
40. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане 
на рекламно съоръжение /наредба за специално ползване на пътищата чл. 13 
ал.1 – такса 
 
41. 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. 29 ал. 1 
42. За издаване на Заповед за изработване : 

42.1.  Подробен устройствен план – План за застрояване 
42.2.  Подробен устройствен план – План за регулация 
42.3.  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
42.4.  Подробен устройствен план – План за улична регулация 

43. Издаване на заповеди право на преминаване 
44. За разглеждане  и одобряване на ПУП: 

44.1. Подробен устройствен план – План за застрояване 
44.2. Подробен устройствен план – План за регулация 
44.3. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
44.4. Подробен устройствен план – План за улична регулация 

  

45. Издаване на удостоверение относно технически характеристики  на 
жилищни, нежилищни имоти и терени 
46. Обработка на преписки за изменение на дворищна регулация при 
условията на Параграф 8 от ЗУТ 
47. Издаване на удостоверение за граници на апартамент, закупен от 
общината 
48. Издаване на справки относно собствеността и издаване на удостоверения 
на технически характеристики на жилищни, не жилищни имоти и терени и 
техните граници  
49. Попълване и поправка на кадастрална основа / чл. 134 ал.2 от ЗУТ 
50. Издаване на удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ 
 
51. Издаване на удостoверение по чл. 52 от ЗУТ 
52.  Разглеждане и изготвяне на становище по проекти ПТКП и 
градоустройствени проекти 
53. Изготвяне на справка за предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП и ПРЗ в 
процедури 
54. Възстановяване на строителни книжа по чл. 145 ал. 5 от ЗУТ 
55. За изготвяне оценка за съответствието или отказ за изготвяне на оценка 
за съответствието от ЕСУ 
 56. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на 
проекти за строежи на “Електрически фотоволтаични централи” с доклад за 
оценка за съответствие  
57. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на 
проекти за строежи на “Електрически фотоволтаични централи” приети 
на  ЕСУТ 
58. За издаване на разрешение за строеж , разглеждане и одобряване на 
идеен проект за строеж на “Електрически фотоволтаични централи” с 
доклад за оценка за съответствие      
 
 
 


