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ДО  

КМЕТА 

НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” 

 

Рег. № УТ…………………………ВЛ 

 

Дата …………………………………… 

 

УТ-17 

 

 

 
Услугата да бъде извършена като:   Обикновена  – 7 дни  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 за приемане на екзекутивна документация /сгради/ 
 

от …………………………………………………………………………………………………………ЕГН/ЕИК………………………………… 

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

адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

тел. ………………………………………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

Моля, на основание чл.175, ал. 1, ал.2 от ЗУТ и чл.8, ал.3 от Наредба №3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството  (ДВ бр.72/2003г.) да се удостовери с печат 

предадената от нас екзекутивна  документация, отразяваща несъществени отклонения от 

одобрените проекти за строеж:.………………………............................................................, находящ се 

в УПИ ……………, кв………….., по плана на …................……, с административен 

адрес:…………………...................................., разрешен с РС №........../.............................. на 

Главния архитект на район „ВЛ. Варненчик” 

 

 

Приложения: 

 
 Копие от разрешението за строеж - (осигурява се служебно);  

 Два броя заверена екзекутивна документация от инвестиционния проект, а именно: 

  

o  Част Архитектура o  Част Озеленяване o  Част ОВК 

o  Част СК o  Част Геодезия o  Част ВОД 

o  Част ЕЛ. o  Част Геология o  Част Пътна 

o  Част ВиК o  Част Енергийна ефективност o  Част Технология 

o  Част ПБЗ o  Част Пожарна безопасност  o  Част ПУСО 

 

 Копие от Констативен акт (обр. 3) за установяване  състоянието на строежа-(осигурява се 

служебно); 

 Копие от Акт (обр. 14) за приемане на конструкцията. 



 

Забележка: 1. Всички части (графични и текстови) на екзекутивната документация се заверяват 

от възложител (собственик), проектант, строител, от лицето извършило авторски надзор, от 

физическото лице упражняващо технически контрол, за част „Конструктивна”, и от лицето 

извършило строителния надзор или технически ръководител за строежи V -та категория. 

2. Заявлението се подава от възложител (собственик) или от упълномощено лице, като се прилага 

копие от пълномощното. 

 

 

Получаване:   На място в Информационния център 

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

………………………………………………………………………………………………………    

  По електронен път на e-mail: 

 

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

 

Подпис:……………… 

 
 

 
 

 


