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Бланка  УТК3Б                    КОД: 9101 
чл.56, т.4 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ 

Срок: 30 дни 

 

Такса на административната услуга:  10 лева  

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ   

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

         

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за издаване на удостоверение за законно изградена сграда  

при закупуване на земя – частна общинска или частна държавна собственост,  

съгласно "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество" на Общински съвет - Варна и „Правилник за прилагане на закона за 

държавната собственост”. 

 

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) на строеж: 

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

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

с идентификатор...................................................... и имаме учредено право на строеж в ПИ с 

идентификатор по кадастрална карта......................................................, УПИ ……………….., 

кв…………, по плана на ….........................……...….......гр.Варна, находящ се на 

адрес...................................................................................................................................., гр. Варна, 

разрешен с Разрешение за строеж  № ……… / …………………. г. издадено от 

............................................................................., Билет за строеж, Позволителен билет № 

.................................. издаден от ....................................................................................., Акт за 

узаконяване № ……… / …………………. г.  издаден от ........................................................................... 

 

 

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 ми/ни се издаде удостоверение, че сградата е законно изградена в горепо-

сочения имот, което да послужи пред ......................................................................................................... 

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

 

 

Приложими документи: 
 

1. Копие от документ за собственост на сградата, заверено за вярност от заявителя. 

2. Позволителен билет, Разрешение за строеж или Акт за узаконяване – приложим документ. 

3. Копие от Разрешение за ползване, заверено за вярност от заявителя, или оригинал на 

нотариално заверена декларация, за периода, през който е завършен този строеж. 

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

 

С уважение: ………………….. 

       (подпис) 

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 на е-mail: 

 

 


