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Бланка  УТ19          КОД: 9069  

Чл.79А т.I 1.3 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок: 30 дни 

 

До 3 имота –   270.00 лв 

Над 3 имота – 480.00 лв 

 

 

 

ДО  

КМЕТА 

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за приемане и одобряване на проект за ПУП от ЕСУТ 

 

 

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

  
   Адрес: ________________________________________________________, тел.: _______________ 

 

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

  
   Адрес: ________________________________________________________, тел.: _______________ 

 

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

  
   Адрес: ________________________________________________________, тел.: _______________ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

 

 

Моля(им), да разгледате и приемете на ЕСУТ проект на ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПР, ПУР, РУП, 

план-извадка) за УПИ..................................................................................................., кв.№......................,  

по плана на ...................................................................................................................................................., 

допуснат със Заповед № ............ / …...................................... г. на Главен архитект на Община Варна. 

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 

 

Платена такса  .............  лв. 

с квитанция № ....................... / ............... г. 

Подпис на служителя ...................................... 
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Приложения: 

 

1. Проект на ПУП – две папки в оригинал на инженерно платно, два диска DWG формат към 

всяка папка и един диск CAD формат за нанасяне в кадастрална карта. 

2. Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от СГКК - гр. Варна - за 

съседните имоти. 

3. Удостоверение  за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кастралните 

регистри от СГКК - гр. Варна ( когато проектът за ПУП предвижда изменение на 

кадастрална карта). 

4. Протокол на комисията, назначена от Кмета на Община Варна, във връзка с чл.16, чл.205, 

чл.210 от ЗУТ ( когато Заповедта за допускане е по чл.16 от ЗУТ). 

5. Становищe от РИОСВ на основание чл. 125, ал. (7) от ЗУТ (при необходимост).   

6. Становище от геолог – лицензиран проектант (при необходимост). 

 

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

 

 

С уважение:    1. __________________ 

 

           2. __________________ 

 

                           3. __________________                         гр. Варна, дата: _________________г. 

 

 

 

 

 

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


