
 

Бланка  ТУК22                   КОД:9031 

Цена: 20.00 лв                                                                               

 

ДО 

КМЕТА  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ"  

    

                                                         И С К А Н Е 

за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия 

 и ниво на строеж, във връзка с чл.157, ал.(2) от ЗУТ 

 

От  

_____________________________________________________, ЕГН_________________ 
          (трите имена – собственик, упълномощени лице)        (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД) 

Адрес:  

__________________________________________________________, тел.:____________ 

Наименование на фирмата: 

___________________________________________________________________________ 

Индентификационен №: _________________________, тел.: _______________                                                   

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 
 

 

На основание чл. 157 ал. 2 и чл. 158, ал. 1 от ЗУТ, поканваме Ваш служител 

по чл.223, ал.(2) от ЗУТ да присъства на .............................г. в ................. ч. за 

подписване на протокол (Образец 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строеж: ..................……………………......................................................................................, 

находящ се в в урегулиран  (неурегулиран) поземлен  № ................................................, 

кв. № ..............,
 
по плана на ..............................................................., зона ..........................., 

с административен адрес: ул. ......................................................................., № ...................., 

град (село) .............................................., община (район) ................................................., 

област .................................  

За строежа е издадено Разрешение за строеж № …………........................ от 

……….................... г., влязло в сила от ………………………………………..........  

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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



Приложими документи: 

 

 Разрешение за строеж № ............................................. г., издадено от ............................ 

 Лиценз за регистрация на строителната фирма - изпълнител от Камарата на 

строителите 

 Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя  

 Договор за упражняване на строителен надзор 

 Договор за авторски надзор с проектанта 

 Одобрен и съгласуван график за прокопаване от Дирекция ИИБ, Община Варна и 

заповед за право на прокарване – за линейни обекти 

 Становище на КАТ, Градски Транспорт, АСРУД и др. - при дългосрочни СМР по 

основни направления 

 Копие от одобрен План за безопасност и здраве /ПБЗ/ 

 Копие от одобрен Проект „Временна организация и безопасност на движението” 

/ВОБД/ - при необходимост 
2
  

 Копие от одобрен План за управление на строителни отпадъци, в случаите когато 

такъв се изисква /съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците/ 

 Договор за извозване на изкопни земни маси  

 Удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци 

 Маршрут за транспортиране на отпадъци и/или изкопни земни маси 

 Протокол за трасиране 

 Разрешение № ........................................................................................ г. за ползване на 

общински терен за разполагане на строителни материали по одобрен ПБЗ, на 

основание чл. 30 от НОАМТЦУТОВ  

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

административното обскужване. 
 

Забележка:  1. Датата за откриване на строителната площадка трябва да бъде 

минимум 7 /седем/ дни след подаване на настоящото искане, съгласно              

чл. 157, ал. 5 от ЗУТ.  

 2. Копие на Проект ВОБД се изисква в случаите на извършване на СМР в 

рамките на уличната регулация съгласно изискванията на Наредба № 3/ 

2010 г. за конкретните случаи при препятствия/ заемане на части от 

тротоар и/или пътно платно; 

3. Таксите и цените са определени съгласно НОАМЦУТОВ, издадена на 

основание чл. 9 от ЗМДТ. 
 

гр. Варна, дата: _______________ г.  С уважение: ……………......................... 
               (подпис, печат) 

 

Получих на ръка:.........................................................................................................................  
                                                           /име, фамилия, подпис/      

 на:.................................          
/дата/ 


