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Бланка  УТ09П                    КОД: 9097 
Чл.79А т.1.30 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок: 10 дни 

 

Такса на административна услуга: 25 лв. 

 

ДО 

КМЕТА  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

        

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за презаверяване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, съгласно 

констативен протокол по чл.3, ал.(3) от Приложение 2 към ЗМДТ 

 

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

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на фирмата: ________________________________ЕИК____________________ 

Телефон за връзка: ____________________________, Мобилен тел. : ______________________ 

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

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на фирмата: _______________________________ЕИК______________________ 

Телефон за връзка: ____________________________, Мобилен тел. : ______________________ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

По силата на приложените документи съм(сме) собственик(ци) / имаме учредено право на 

строеж на сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот № .........................., кв. № .................., по 

плана на ..........................................................................................................................................................,  

находящ се на адрес ....................................................................................................................................... 

 

Моля, да ми/ни издадете констативен протокол за степен на завършеност на 

горепосочения обект, който да послужи пред Община Варна за изготвяне на данъчна оценка  

 

Приложения: 

 

1. Оригинал на издадено удостоверение, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.(3) от 

Приложение 2 към ЗМДТ. 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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               Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване. 

 

С уважение: ................................................... 

(подпис, печат) 

 

гр. Варна, дата: _______________________ г. 
 

 

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

 

 

чл.3, ал.(3) от Приложение 2 към ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси):  

"(Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато не е подадена 

декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в 

декларираните характеристики, с молбата се подава и декларация по образец. Когато се иска 

издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към молбата се 

прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента 

на завършеност на строежа." 

 
Получаване:  

 На място в Информационен център 

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

 По електронен път на е-mail: 

 

 

 


