
 

 

РАЙОН "ПРИМОРСКИ" -  ОБЩИНА ВАРНА 
 

9010 Варна, ул. "Генерал Колев" № 92  тел: +359/52/359 100; факс 303 110 
 

 

Бланка                            КОД: 9081 
Чл.79А т.1.14 от Приложение І на НОАМТЦУТОВ   

Срок: 7 дни    
 

Такса на административната услуга: 100.00 лв 
 

 ДО 

 ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

 НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект 

 

 

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 : _________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 
 

Моля, на основание чл.148, във връзка с чл.153, ал.1 и чл.147, ал.1 от ЗУТ  да ми (ни) 

бъде издадено Разрешение за строеж за извършване на следните видове строително -

монтажни работи /подробно описание на видовете работи/ 

:..................................................................................................................., находящи се в УПИ 

……, кв……, по плана на ....….........., гр. Варна  

         Приложения: 

1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж; 

 2.Становище на инженер -конструктор с указания за изпълнение на строежите по  

                 чл.147,   ал.1, т.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ; 

3.Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);                                                                                                                                                                                                                                     

4. Ситуационна скица за разполагане на строежа или съоръжението, съгласно чл. 

153, ал.1 от ЗУТ; 



            5. Копие от действащ ПУП, заверен за „вярно с оригинала” или виза за допълващо 

застрояване /ако строежът е разположен извън линията на застрояване/, съгласувана със 

съответните инсталационни дружества. 

6. Становища или предварителни договори със „В и К” ООД и „Енерго Про мрежи” 

АД, ако строежът е сграда, а за басейн само становище от „В и К„ООД. 

 

              Забележка: Не се изисква одобряване на инвестиционен  проект за издаване на 

разрешение за строеж по чл.147, 

             ал.1, точки: 

             1.Стопански постройки и строежи на допълващото застрояване по чл.44 и чл.46, 

ал.1 ЗУТ; 

             2.Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с 

повишена; степен на опасност, 

             подлежащи на технически надзор от ГД” Инспекция за държавен технически  

надзор”; 

             3.Оранжерии с площ до 200кв.м.; 

             4.Басейни с обем до  100куб.м. в оградени поземлени имоти; 

             5.Подпорни стени с височина до 2м. над нивото на прилежащия в основата им 

терен, когато не са елемент на  

             транспортни обекти; 

             6.Ремонт на елементи на техническата инфраструктура; 

             7.Огради, градински и паркови елементи с височина до 2.2м. над прилежащия 

терен; 

             8.Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1м. и с площ до 30кв.м.; 

             9.Пневматични / надуваеми/ складове или покрития с площ до 100 кв. м.; 

           10.Строежите по чл.55 ЗУТ; 

           11.Остъкляване на лоджии и балкони, с изключение на тези които не са към 

първостепенна улична мрежа; 

 

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 


