
   Приложение 5 
към чл.31, ал.3 (Глава ІІ, Раздел V) 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ”,  

„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА” И „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ” 

 

Административните услуги – „Селско стопанство и екология”, „Зелена система” и 
„Земеползване” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в 
сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І 

 

N по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК ТАКСА 

в лева 
ОБА8-1 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за 

извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни 
маси  

7 дни  10.00 

ОБА8-2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от 
емлячен регистър 

веднага 5.00 

ОБА8-3 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства  3 дни без такса 
ОБА8-4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския 

фонд 

1 ден 5.00 

ОБА8-5 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 
1 дка лозя в селскостопанските земи 

3 дни за дървета 
2.00 лв./ 

брой 
 

за лозя 
10.00 

ОБА8-6 Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци 3 дни 10.00 
ОБА8-7 Издаване на документ за насочване за строителни отпадъци и земни 

маси 
7 дни 10.00 

ОБА8-8 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, 
представили разрешително за упражняване на частна-ветеринарно 
медицинска практика 

7 дни 10.00 

ОБА8-9 Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат 
добитък 

7 дни 5.00 

ОБА8-10 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на 
земеделски производители в областната дирекция „Земеделие” 

веднага 3.00 

ОБА8-11 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 7 дни 10.00 
ОБА8-12 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 7 дни 10.00 
ОБА9-1 Издаване на разрешение за преместване на растителност 7 дни 10.00 
ОБА9-3 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни 

дървета и дървета с историческо значение 
1 ден 2.00/брой 

ОБА9-4 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради, съоръжения на 
техническата инфраструктура по отношение на предвидени 
мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното 

30 дни 50.00 



предназначение и правилната им експлоатация 
ОБА9-5 Издаване на разрешение за отсичане на над пет броя дървета и на лозя 

над 1 дка 
1 дни за дървета 

2.00 лв. / 
брой 

 
за лозя 

10.00 лв. / 
дка 

 
ОБА9-6 Маркиране на дървесина, добита извън горските територии  1 ден 10.00 
ОБА9-7 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии 
1 ден 5.00 

ОБА10-1 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в 
строителните граници на населените места 

30 дни 10.00 

 
 

 


