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Чл.79А т.1.2 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ              Услуга: 9068                                           

Срок: 30 дни   

 

Платена такса  30.00 лв. 

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

Подпис на служителя ….…….........….....…... 

 
 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВАРНА   

(НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ") 

         

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП 

 

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

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Наименование на търговеца: _________________________________________________________ 

Идентификационен № ______________________________________________________________ 

Телефон за връзка: ____________________________, Електронен адрес: _____________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

Моля да се произнесете по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП на 

основание чл.133, чл.134, ал.1 и ал.2 , чл.135 и чл.136 във връзка с чл.128 от ЗУТ и §8, ал.1 от ПР 

на ЗУТ, за да се изработи проект за изменение на  ПУП – ПРЗ; ПР; ПЗ, РУП  (да се подчертае 

искания план) в обхват поземлен(и) имоти с идентификатор(и) ................................... 

................................, УПИ ………….., кв. ......., .....................м.р.  по плана на ........................................., 

гр.Варна   

 

 

 

 

РАЙОН „ПРИМОРСКИ” -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

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

 

1. Документ за собственост (примерни видове: нотариален акт, протокол за съдебна делба, 

договор за доброволна делба, приватизационен договор за покупко-продажба, отстъпено 

право на строеж с разрешение за ползване, съдебно решение, протокол за въвод във 

владение и др.)– копие заверено за вярност от заявителя. 

2. Актуална справка по  кадастрална карта и справка за собствениците и носителите на други 

вещни права за един имот от КРНИ от Службата по геодезия, картография и кадастър 

(СГКК – Варна, бул. "Цар Освободител" № 76 Г, 6 ет.) – оригинал. 

3. Други документи, съгласно спецификата на имота. 

 

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 

 
 

 


