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Бланка  УТ10Ч                                                                                                                           КОД: 9111 
Чл.79А т.2.7 А, Б от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок – 7 дни       

      

Забележка:  

Регистриране на строеж IV категория – ново строителство: Такса – 700 лв.    

 Регистриране на реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна на               

предназначение на обекти IV категория:Такса – 550 лв.    

При заявяване на услугата се заплаща предварителен депозит в размер на 100 лв., който се 

приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай на неодобрени  и върнати  

документи, депозита не се възстановява. 

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ"     

     

И С К А Н Е 

за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи 

четвърта категория 

 

1. От ___________________________________________________, ЕГН _______________________ 

                                                                             (трите имена)                            (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ______________________________ЕИК_______________________ 

Телефон: ____________________________, Електронна поща: ______________________________ 

 

2. От ___________________________________________________, ЕГН _______________________ 

                                                                                 (трите имена)                           (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ______________________________ЕИК_______________________ 

Телефон: ____________________________, Електронна поща: ______________________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

Моля, да бъде регистриран строеж: ............................................................................................ 

........................................................................................................................................................................., 
(наименование) 

с идентификатор........................................................................................................................................, 
                                                                               

находящ се в ПИ с идентификатор по кадастрална карта.............................................................., УПИ 

……………….., кв…………, по плана на ….........................……………….… ……………………., 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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гр.Варна, с административен адрес: ул.  ........................................................... № ................., град 

(село) .............................., община (район) ...................................., област ...............................................  

с издадено Разрешение за строеж (акт за узаконяване)  №...................../.................................г. на 

Главен архитект............................................................................, Заповед 

№...................../.................................г. на Главен архитект................................................................., и да 

бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 

 

Представям следните документи: 

1.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ 

за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 

2.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; 

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверки на достигнатите 

контролирани нива;  

4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията; 

5. Констативен акт по чл.176, ал.(1) от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, 

образец №15 от Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

6. Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по 

чл.175, ал.(5) от ЗУТ; 

7. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура. 

8. Технически паспорт и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда. 

9. Актове по специални закони, които са необходимо условие за издаване на разрешение за строеж 

и/или за въвеждане в експлоатация; 

• Актове и протоколи, изготвени по време на строителството, съгласно изискванията на 

Наредба №3/2003 г.;  

• Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите; 

• Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа 

 

Забележка:  

• От приложенията: т.1, т.6, т.7 – копия, заверени за вярност от възложителя на строежа. 

• От приложенията: т.2, т.3, т.4, т.5, т.8 – оригинали 

• От приложенията: т.9 – видът на приложените документи към искането зависи от 

спецификата на строежа. 

• Искането се подава от възложител (собственик) или от упълномощено лице, като се прилага 

копие от пълномощното. 
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 

 
Получаване:  

 На място в Информационен център 

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

 По електронен път. 


