
 

Бланка  УТТ14         КОД: 9032 

чл. 56, т.6 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   
 

 ДО 

 КМЕТА 

 НА РАЙОН  "ПРИМОРСКИ" 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за издаване на Разрешение за ползване на общински терен за разполагане на 

строителни материали по одобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ 

 

 

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

Адрес:_____________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________ 

Телефон за връзка: _______________________, Електронен адрес: ________________ 

Представляван от ___________________________, ЕГН _________________________ 
     (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

 

Моля, да издадете Разрешение за ползване на общински терен за разполагане 

на строителни материали по одобрен ПБЗ, на основание чл.29 и чл.30 от 

НОАМТЦУТОВ, съгласно Разрешение за строеж №..............................,издадено 

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

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

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

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

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

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

(име и адрес на строителния обект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 



Приложения: 

 

1.Договор за изпълнение на строителството между инвеститора и изпълнителя на 

строителния обект – копие заверено за вярност с оригинала от заявителя. 

 

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. 

 По електронен път на електронен адрес …………………………………………….. 

 

 
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.30 от НОАМТЦУТОВ (Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна):  

"За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за 

разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция 

за лични нужди от фи-зически лица и юридически лица в града се заплаща такса в лева 

на кв.м. на месец, или за част от месеца. Таксите се определят по решение на 

общинския съвет, съгласно зоните по чл. 23, ал. 4. За ползване на тротоари, площади, 

улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, 

слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физи-чески лица и 

юридически лица в селата се заплаща такса в лева на кв.м. на месец, или за част от 

месеца в размер определен по решение на общинския съвет." 
 
 


