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Бланка  ТУ24                          КОД: 9032 
чл.56, т.6 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

ДО 

КМЕТА  

НА РАЙОН  "ПРИМОРСКИ" 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за поставяне на павилион по чл.56 от ЗУТ 
 

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

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на фирмата: _________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон за връзка: ____________________, Електронна поща : __________________________ 

                                           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

Моля, да издадете/продължите Разрешение за поставяне на преместваем обект  

........................................................ по чл. 56 от ЗУТ и ползване на общински 
              (вид на преместваемия обект) 

терен по ЗМДТ, с площ  от ................ кв.м., който се намира  на ....................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
(адрес на желаното място) 

и ще използвам за ...................................................................................................................................... 
(вид дейност) 

 

за периода от ............................. 20 .... г.  до ............................  20  ...  г.  

 

Прилагам следните документи: 
 

1. Оразмерена схема за желаното местоположение на обекта  

2. Актуална снимка на обекта, а за нови обекти – примерен проект и снимка на мястото на 

разполагане 
 

Забележки:  

1. Приложенията към заявлението, които са копия, да се заверяват от притежателя на 

оригинала за вярност. 

2. В случай на упълномощаване, упълномощеното лице да представя оригинално 

пълномощно. 

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

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

       (подпис, печат) 

 

гр. Варна, дата: _________ 20___ г. 

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

 

Получаване:  

 На място  

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

 По електронен път на е-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

чл.56 от ЗУТ (Закон за устройство на територията):  

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. 

- ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както 

и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, 

осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). 

(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на 

общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния 

архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със 

съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с 

областния управител. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила 

от 26.11.2012 г.) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и 

съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им 

функциониране. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 

19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - 

ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) В недвижими имоти - 

културни ценности, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема 

след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти 

по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот 

или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 

66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) 

Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на 

младежта и спорта. 

 

 


