
        

Бланка  УТ13А                                                                                      Услуга: 9080 

        
Чл.79А  т. 1.13 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ  

                         

 

 

 

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

 

                     

Забележка: Такса – 50%   от Чл.79А т.1.6 – с ОСИП от ЕСУТ                   Срок – 30 дни      

                      Такса – 50%   от Чл.79А т.1.5 – с доклад ОСИП                     Срок – 14 дни      

  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за одобряване на промяна на инвестиционните намерения по реда на чл.154, ал.5 от 

ЗУТ в одобрен инвестиционен проект. 

  

1. 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: ____________________________, Мобилен тел. : ________________ 

2. 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: ____________________________, Мобилен тел. : _________________ 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 

 

Платена такса  ........... лв. 

с квитанция № ...................../..................г. 

/след одобряване на проектите/ 

Подпис на служителя .................................... 

 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

 

Моля, да ми/ни се съгласуват/одобрят приложените инвестиционни проекти за 

съществени изменения по време на строителството в одобрения инвестиционен 

проект на .........................................................................................................................................
 

 

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

/вид на строежа (точно описание на обекта), описание на сградата, жилището или обекта/ 

 в урегулиран поземлен имот № .............................., кв. № ........................, по плана на 

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

Приложения: 

 

1. Документ за собственост / учредено право на строеж, а за сгради жилищно-строителни 

кооперации и влязло в сила решение на Общо събрание за приемане на проекта 

(примерни видове: нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна 

делба, приватизационен договор за покупко-продажба, отстъпено право на строеж с 

разрешение за ползване, съдебно решение, протокол за въвод във владение и др.). В 

случай, че титулярът на собствеността е починал, се представя удостоверение за 

наследници – копие, заверено за вярност от заявителя. 

2. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания 

към строежа - оригинал. 

3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура – копие, заверено за вярност от заявителя. 

4. Копие от съгласуваната виза по чл.140, ал.(3) ЗУТ / от основния проект 

5. Становище от РИОСВ. 

6. Актуална скица от Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – бул. "Цар 

Освободител" № 76 Г, 6 ет. – оригинал. 

7. Три копия от инвестиционните проекти, които се изменят. 

8. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.154 ал./5/ от ЗУТ 

 

 
  

  

С уважение: …………………………….. 

(подпис, печат) 

 

гр. Варна, дата: ____________________ г. 

 

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

 
 


