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Бланка  УТ08                 КОД: 9084 
Чл.79А т.1.17 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок: 30 дни    

 

Такса на административна услуга: 100 лв. 
 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

         

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за издаване на удостоверение за търпимост на строеж,  

съгласно § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение наЗакона за устройство на 

територията 

 

 

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, 

 

Моля, да ми (ни) се издаде удостоверение за търпимост на строеж, съгласно § 16, ал.(1) 

от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към 

Закона за изменение и допълнение наЗакона за устройство на територията  (ДВ, бр. 82 от 2012 

г., в сила от 26.11.2012 г.),  в имот с планоснимачен № ...................., кв. ........................, по плана на  

.................................................................................................................., което да ми (ни) послужи за 

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

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

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

1. Нотариално заверена декларация за времето на извършване на строителството - оригинал. 

2. Документ за собственост: 

а) нотариален акт за собственост върху земята - копие заверено за вярност от заявителя; 

б) нотариален акт за отстъпено право на строеж- копие заверено за вярност от заявителя; 

в) други 

3.  Скица от „Службата по геодезия, картография и кадастър” СГКК – Варна, бул.”Цар 

Освободител”№76 г., ет.6 –     копие заверено за вярност от заявителя. 

4. Нотариално заверена декларация, за разполагане на постройката на границата – копие, 

заверено за вярност от заявителя /при необходимост/. 

5. Геодезическо заснемане от лицензиран проектант – геодезист, ако сградата не е нанесена в 

СГКК – Варна или се различава по обем, етажност или ситуационно. 

 
                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 

 

 

§ 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ (Закон за устройство на територията):  

"(1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни 

книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата 

и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими 

строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на 

прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да 

одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. 
 

 

§ 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и 

допълнение наЗакона за устройство на територията  (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г.)”Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими 

по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите 

разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за 

ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение 

от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са 

търпими.” 
 

Получаване:  

 На място в Информационен център 

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

 По електронен път на е-mail: 

 

 


