
Бланка  УТ13                                                                          Услуга: 9080 

          Услуга: 91102 
Чл.79А  т. 1.13 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ  

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

 

Забележка:  

1. Такса за одобряване на инв. проекти 

 Такса – 50%   от Чл.79А т.1.6 – с ОСИП от ЕСУТ                   Срок – 30 дни 

 Такса – 50%   от Чл.79А т.1.5 – с доклад ОСИП                      Срок – 14 дни 

2. Такса 50 лв. за издаване на заповед за изменение на разрешение за строеж 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за одобряване на промяна на инвестиционните намерения по реда на чл.154, ал.5 от 

ЗУТ в одобрен инвестиционен проект и издаване на Заповед по реда на чл. 154, ал. 5 

от ЗУТ 

  

1. От ___________________________________________________, ЕГН _______________ 
(трите имена)   (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: ________________________ЕИК_______________________ 

 

Телефон: ______________________, Електронен адрес: _____________________________ 

 

2. От ___________________________________________________, ЕГН ________________ 
(трите имена)                         (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: _______________________ЕИК_______________________ 

Телефон: _____________________, Електронен адрес: ______________________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

Моля, на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ  да бъде одобрен проект за изменения в 

одобрените инвестиционни проекти за строеж:..........................................................................., 

находящ се в ..................................................., кв………, по плана на ........................................,  

с административен адрес:......................................., и да се издаде Заповед по реда на чл. 154, 

ал. 5 от ЗУТ към издадено Разрешение за строеж №. .................................... на Гл. архитект 

на Район „Приморски”-Община Варна. 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 



Приложения: 

 

1. 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 

2. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания 

към строежа - оригинал. 

3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура – копие, заверено за вярност от заявителя. 

4. Копие от съгласуваната виза по чл.140, ал.(3) ЗУТ / от основния проект 

5. Становище от РИОСВ. 

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

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

7. Три копия от инвестиционните проекти, които се изменят. 

8. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.154 ал./5/ от ЗУТ. 

 

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. 

 
 

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

от ЗМДТ 

 

Услугата се отнася за:    1).Жилищна сграда-14 дни или  30 дни (50% от цената за 

одобряване на инв. проект – но не по- малко от 50 лв.) 

  2).Нежилищна сграда  - 14 дни или 30 дни (50% от цената 

за одобряване на инв. проект – но не по- малко от 50 лв.) 

   3).Преустройство и реконструкция – 14 дни или 30 дни 

(50% от цената за одобряване на инв. проект – но не по- 

малко от 50 лв.)  

 


