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Бланка  ТУП24                         КОД: 9032 
чл. 56, т.6 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ 

 

 

КМЕТА  

НА РАЙОН  "ПРИМОРСКИ" 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за ползване по § 17 от ПР на ЗУТ 

 

От _________________________________________________________, ЕГН _________________ 
(трите имена)          (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на фирмата: _________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон за връзка: _______________________,  Електронна поща : ______________________ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

Имам Разрешение № ........ / ....................... г., издадено от район "Приморски", със срок до 

................. 20 ... г., за обект ....................................................................................................................,  
                                                                                                                                    (наименование на обекта) 

находящ се на ...................................................................................................., с площ от.............кв.м. 
                                                   (местоположение на обекта) 

Моля, да ИЗДАДЕТЕ / ПРОДЪЛЖИТЕ Разрешение за ползване  по § 17 от ПР на ЗУТ. 

Прилагам следните документи: 

 

1. Скица или документ по чл. 120, ал. (4) от ППЗТСУ /отменена/ (копие) 

 

Забележки:  

1. Приложенията към заявлението, които са копия, да се заверяват от притежателя на 

оригинала за вярност. 

2. В случай на упълномощаване, упълномощеното лице да представя оригинално 

пълномощно. 

 
 Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване 

 

С уважение: …………………………… 

                 (подпис, печат) 

 

гр. Варна, дата: _________ 20___ г. 

 

 
Забележка: : Таксите са определени съгласно НОАМТЦУТОВ,  издадена на основание чл. 9 от ЗМДТ 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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Получаване:  

 На място  

 Чрез пощенска /куриерска пратка /за сметка на заявителя/ на адрес: 

 По електронен път на е-mail: 

 

 

 

§ 17 от ПР на ЗУТ (Закон за устройство на територията):  

 

"(1) С решение на областния управител или на общинския съвет строежи с временен 

устройствен статут, изградени по реда на отменената (ДВ, бр. 6 от 1998 г.) ал.(4) на чл. 120 от 

Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство върху земя - 

държавна или общинска собственост, извън случаите по чл. 195 и 196 от този закон, могат да се 

запазят до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план. След 

възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния 

устройствен план временните строежи се премахват, без да се заплащат, въз основа на заповед 

на кмета на общината, издадена по реда на чл. 195 и чл. 196 от този закон. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) По решение на областния управител или на общинския съвет, 

взето в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, могат да се допуснат процедури за 

изменение на действащ подробен устройствен план с цел временни строежи по ал.(1) да получат 

траен устройствен статут в съществуващите им размери и вид. След установяване на траен 

устройствен статут на собствениците на съществуващите строежи се учредява право на строеж 

при условията и по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската 

собственост. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите по ал.(2), когато се установява траен статут на 

застрояване с устройствени показатели, размери и функция, които съществено се различават от 

съществуващия временен строеж, последният се премахва по реда на ал.(1), а възложителят на 

новия строеж се определя по общия ред." 

 


