
 

Бланка  УТ17           
Чл.79А т.2.3 А т.1 и т.2 от Приложение І на 

НОАМТЦУТОВ                    

 КОД:9104  

Срок: 30 дни за т.2.3 А т.2 

            14 дни за т.2.3 А т.1 

              /с компл.доклад/ 

 

 

 

 

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за проучване, разглеждане и  одобряване на инвестиционни проекти за  

благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура  

/на основание чл.142, 144, от ЗУТ/ 

 

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: _____________________ 

 

2. 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 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

По силата на приложените документи съм(сме) собственик(ци) / имаме учредено право 

на строеж на урегулиран поземлен имот № ................................, кв.№ ..................................., по 

плана на ......................................................................................................................................, 

находящ се на адрес................................................................................................................................ 

 

Моля, на основание чл. 142 и 144 от ЗУТ да ни бъде съгласуван инвестиционен проект, 

за строеж:…………………………………………………………………………………..................... 
                                                                                          /вид на строежа (точно описание на обекта), описание на сградата, жилището или обекта/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 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 

 
 

 

Платена такса  ........... лв./не по-малко от 

100 лв/ 

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

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

 



Приложения: 

 

1. Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за право на строеж 

в чужд имот по силата на специален закон; 

2. Ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните 

дружества, «КР- подземен кадастър» Община Варна, Гл.щаб ВМС – оригинал; 

3. Три комплекта инвестиционни проекти в обхват и съдържание, определени с Наредба 

№4/21.05.2001г. 

4. Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания 

към строежите от ІІІ-та категория; 

5. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от ІІІ-та  

категория; 

6. Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура; 

7. Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона 

за опазване на околната среда (когато е необходимо); 

8. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони. 
 

Забележка:  

 Всички части (графични и текстови) на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта 

на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части, от възложителя ; 

 Всички документи – графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от 

съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършил оценката за 

съответствие; 

 Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на 

процедурата не се възстановява в случай на отказ за одобряване на инвестиционния проект, прекратено 

производство или изтеглен проект по желание на възложителя. 

 

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. 
 

 

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 


