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Бланка  УТК9                    КОД: 9092 
Чл.79А т.1.25 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ    

Срок: 14 дни 

 

Такса за административната услуга: 40 лева 

 

ДО 

КМЕТА 

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

        

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за установяване на съответствие на строежа с издадените  

строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването 

 
 

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

Адрес: ______________________________________________________________________________, 
 
Наименование на търговеца: ____________________________ЕИК_________________________ 
 
Телефон за връзка:_______________________________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 за връзка:_______________________________Електронен адрес: ___________________ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

              Упражнявам строителен надзор (технически ръководител) на обект: ......................... 

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

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

 

Моля, да се извърши проверка за установяване на съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и ПУП, съгласно: 

Протокол за определяне на линия и ниво на строеж за ................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                (вид на разрешения за строеж) 

в урегулиран поземлен имот № .........................., кв. № .................., по плана на ...................................,  

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

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92,  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
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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.159, ал.(3) от ЗУТ (Закон за устройство на територията): 

„В тридневен срок от завършването на строителните и монтажни работи по фундаментите на 

строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител за 

строежите от пета категория, длъжностното лице от общинската (районната) администрация 

извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за 

това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.” 

 
 

 


