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Бланка  УТ40В              КОД: 9085 
Чл.79А т.1.18 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок: 7 дни – съгл. Наредба 5 за техническите 

паспорти на строежите 

 

Такса на административната услуга:  20 лева  

 

ДО   

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 

НА РАЙОН  "ПРИМОРСКИ" 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за предоставяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 

  

От __________________________________________________, ЕГН _______________________ 

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

 
Адрес: ___________________________________________________________________________, 

Телефон за връзка: _________________________, Електронен адрес: _____________________ 

Наименование на търговеца: _____________________________, ЕИК_____________________ 

Телефон за връзка: _________________________, Електронен адрес: _____________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

          Съгласно изискванията на чл.15 от Наредба № 5 (ДВ, брой 7/2007 г.), предоставям съста-

вените два броя технически паспорти с магнитен носител за строеж: ............................................... 

……………………………………………………...……………………………….……........................, 

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

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

гр.Варна, разрешен с Разрешение за строеж  № ……… / …………………. г. на  Главния 

архитект на район "Приморски" / Билет за строеж, Позволителен билет .................................. 

издаден от .................................................../, Акт за узаконяване № ……… / …………………. г.  

на  Главния архитект на район "Приморски". 

          Техническият паспорт е съставен от фирма, строителен надзор-консултант (за строежи от 

І-ва до ІV-та категория) или технически ръководител (за строеж V-та категория) ..……………… 

..................................................................................................................................................................... 
(име: собствено, бащино, фамилно; фирма)

              
 

            Заявявам/е/ искането си да се регистрира технически паспорт за посочения строеж. 

 

 

Приложения:  
 

1. Технически паспорт на хартиен носител – оригинал – 2 бр. 

2. Технически паспорт на магнитен носител – 1 бр. 

3. Други документи при необходимост 

 

 

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път. 

 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането 

е извършено по електронен път). 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................... 

…………………………………………………………………………………………..……., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 
Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване 

 

 

 

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

                            (подпис, печат) 

гр. Варна, дата: ________________ г.                                                              

 
 

 

 

Получих след регистрация 1 (един) брой технически паспорт: 

 

..................................................................................................................................................................... 
(име: собствено, бащино, фамилно; дружество) 

 

 

 

Получил: ………………………… 

  /подпис/ 

 

гр. Варна, дата: ________________ г.                                                              

 

 

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

 
 


