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Бланка  УТ18           

Чл.79А т.1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ                 КОД:9073 

Срок: 30 дни за 1.5, 1.7 

            14 дни за 1.6, 1.8,1.9 

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

 

Забележка: При входиране на документацията –  

жилищни сгради, пристройка , надстройка, реконструкция и промяна на предназначението: 

          Такса – 50лв.   Срок – 30 дни     Чл.79А т.1.35 А, В – с ОСИП от ЕСУТ 

                     Такса – 25лв.   Срок – 14 дни     Чл.79А т.1.35 А, В – с доклад 

 

нежилищни сгради: 

          Такса – 80лв.   Срок – 30 дни     Чл.79А т.1.35 Б – с ОСИП от ЕСУТ 

                     Такса – 40лв.   Срок – 14 дни     Чл.79А т.1.35 Б – с доклад 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за проучване, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство/ 

смяна предназначение/доброволна делба, на основание Раздел ІІ от ЗУТ 

 

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. : ________________________ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

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

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

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

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

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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Моля/им/, да ни се съгласуват/одобрят приложените инвестиционни проекти за 
извършване на ново строителство/смяна предназначение/доброволна делба (ненужното се 

зачерква) 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. Виза за проектиране - в случаите по чл.140, ал.(3) ЗУТ - оригинал или заверен за вярност ПУП, 

съгласуван с експлоатационните дружества – „В и К” ООД, Подз. Кадастър Община Варна, 

„Енерго Про Мрежи”АД, Гл. щаб на Военноморските сили, „Овергаз изток” АД, „VIVA 

COM”АД. 

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 инвестиционния проект, а именно: 

1. Част „АРХИТЕКТУРНА” – подписана от възложителите, съгласувана с проектантите по 

другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта проектантска 

правоспособност. 

2. Част „КОНСТРУКТИВНА И СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ” - подписана от 

възложителите, съгласувана с проектантите по другите части, подпечатана от проектант със 

съответна за обекта проектантска правоспособност. 

3. Договор на възложителя с Технически контрол по част „Конструктивна” 

4. Доклад за оценка на съответствието  на конструктивния проект с действащата нормативна 

уредба. 

5. Част „ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ” - подписана от възложителите, съгласувана с проектантите по 

другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта проектантска 

правоспособност. 

6. Част „ВиК ИНСТАЛАЦИИ” - подписана от възложителите, съгласувана с проектантите по 

другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта проектантска 

правоспособност. 

7. Част „ГЕОДЕЗИЯ – ТАХИМЕТРИЧНА СНИМКА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, 

ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН” - подписана от възложителите, съгласувана с проектантите по 

другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта проектантска 

правоспособност. 

8. Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” - подписана от възложителите, съгласувана с 

проектантите по другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта 

проектантска правоспособност. 
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9. Част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО”/ при необходимост/ - подписана 

от възложителите, съгласувана с проектантите по другите части, подпечатана от проектант 

със съответна за обекта проектантска правоспособност. 

10. Част „ОВК” /при необходимост/ - подписана от възложителите, съгласувана с проектантите 

по другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта проектантска 

правоспособност. 

11. Част „ТЕХНОЛОГИЯ”/ при необходимост/ - подписана от възложителите, съгласувана с 

проектантите по другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта 

проектантска правоспособност. 

12. Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” - подписана от възложителите, съгласувана с 

проектантите по другите части, подпечатана от проектант със съответна за обекта 

проектантска правоспособност. 

13. Оценка за съответствие по  чл.169 ал./1/ т.6, съгл. изискванията на чл.142 ал./9/  от ЗУТ, по 

част Енергийна ефективност – изготвена от  физически и юридически лица които отговарят 

на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър 

по чл. 23, ал. 4 от същия закон + договор с възложителя 

14. Част „ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ”    

15. Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”    

16. Част „ПАРКОУСТРОЙСТВО”   

17. Писмо/Становище от РИОСВ за решение по оценка на ОВОС или решение да не се 

извършва ОВОС  

18. Актуални удостоверения и застраховки за проектантска правоспособност по всички части 

19. Удостоверение и лиценз за Технически контрол по част Конструктивна 

Допълнителни документи: 

1. Протокол на общото събрание и писмено нотариално заверено съгласие на непосредствени 

съседи по чл.185 ал./2/ от ЗУТ 

2. Нотариално заверено съгласие по чл.38 ал./3/ и ал./4/ от ЗУТ 

3. Нотариално заверено съгласие по чл.39 ал./2/   от ЗУТ 

4. Обследване на сградата съгласно Наредба №2 за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони 

5. Технически паспорт на сградата съгласно Наредба №5/28.12.2006год. 

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

 

  
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 

 
 

 


