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Бланка УТ21А                                                                                                    КОД: 9101 
чл.56, т.4 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ                                                                  

Срок: 30 дни  

 
Такса на административната услуга: 10.00 лв 

 
       

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

        

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 
за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР  

(за издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение 

 за строеж по чл.148, ал.(4) и чл.161, ал.(1) ЗУТ)  

 

От _________________________________________________________ЕГН_____________________ 
                                                              (трите имена)                                            

Адрес: _______________________________________________________, тел.: __________________ 

 

Наименование на фирмата:___________________________________ЕИК____________________ 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

С ...................................................................................................................... придобих правото на 

собственост (правото на строеж) на урегулиран поземлен имот (УПИ) .................................................. 

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

За строежа върху описания УПИ има издадено Разрешение за строеж № .......... / ................. г. 

от ...................................................................................................................................................................... 

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

 Тъй като титулярът, вписан в това Разрешение за строеж, е загубил качеството си на "въз-

ложител" по смисъла на чл.148, ал.(4) и чл.161, ал.(1) ЗУТ, моля да издадете заповед, с която: 

 1. Да заличите ........................................................................................................... като титуляр в 

Разрешение за строеж № .................. / ...................... г., издадено от ......................................................... 

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

 2. Да впишете като възложител ........................................................................................................ 

в Разрешение за строеж № ....................... / ........................ г., издадено от ............................................... 

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

 

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 

1. Копие от Разрешение за строеж – копие, заверено за вярност от заявителя. 

2. ....................................................................................................................................................................                             

(документ, удостоверяващ собствеността на заявителя) 

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

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

 
         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.148, ал.(4) от ЗУТ (Закон за устройство на територията): 

"Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен 

инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз 

основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава 

едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. 

Разрешението за строеж на обекти в защитени територии на културно-историческото наследство се 

издава след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по 

реда на чл. 125, ал. 5. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на 

писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект." 

 

чл.161, ал.(1) от ЗУТ (Закон за устройство на територията):  

"Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и 

лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или 

упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството." 

  
Получаване:  

 На място в Информационен център 

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

 По електронен път на е-mail: 

 


