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Бланка  БКС 2           

ДО 

КМЕТА 

НА РАЙОН  "ПРИМОРСКИ" 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за издаване на Констативен протокол за възстановени настилки след прокопаване 

на улични мрежи и тротоари, 
на основание „Инструкция за определяне на гаранционни депозити във връзка с процедура по издаване на заповеди 
по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ”, утвърдена със Заповед № 0949 от 09.03.2020г. на Кмет на Община Варна и 
„Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура”, приета с Решение № 
2339-8  на Общински съвет Варна, в сила от 14.09.2015г., изменена с Решение № 2203 от 18.11.2019г., постановено 
по административно дело № 2202/2019г. по описа на Административен съд – Варна. 

 

 

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

Адрес:_____________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон: ________________________, Електронeн адрес:________________________________ 

 

Представляван от _______________________________________, ЕГН _____________________ 
                       (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Наименование на строителя: ________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________, Електронен адрес:____________________________ 

 

Представляван от _______________________________________, ЕГН _____________________ 
                        (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

Възстановителните работи на обект: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
(име и адрес на строителния обект) 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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са извършени съгласно чл.7, глава трета от Наредбата за условията и реда за прокопаване на 

елементите на техническата инфраструктура на Община Варна. 

 

Моля, да ми бъде издаден Констативен протокол за възстановени настилки:  

 

o след първоначално завършване на възстановителните работи; 

o след изтичане на 1 - годишния срок; 

o след изтичане на 2 - годишния срок 

 

За обекта има издадени: 

 

1. Констативен протокол след първоначално завършване на възстановителните работи 

№........................дата.....................; 

2. Констативен протокол след изтичане на 1 - годишния срок №.........................дата …………... 

3. Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво за строежи на техническата инфраструктура от дата ........................................- за издаване на 

Констативен протокол след първоначално завършване на възстановителните работи. 

 

 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................... 

…………………………………………………………………………………………..……., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес …………………………………………….. 

 

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

 

 

 С уважение: ………………………… 

         (подпис) 

 

гр. Варна, дата: __________________ г.          

      

 

 

 

Получил Констативен протокол:  

 

......................................................................................./................................/.............................. 

                             /име, фамилия/                                                                             /подпис/                                   / дата/ 


