ОБЩИНА ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
От : ..................................................................................................................................................................
ЕГН / ЛНЧ ..................................... ; Адрес : ................................................................................................
Телефон : ..................................GSM: ................................................E-mail: ……………..........................

Уважаеми господин Кмете,
Моля да ми бъде извършена следната услуга:
А. Заверка на екзекутивни чертежи, приети за безсрочно съхранение, съгласно чл.175 от
ЗУТ
Б. Регистриране на технически паспорт на строеж, съгласно чл.16 от Наредба № 5 за
техническите паспорти на строежите
В. Регистриране на строеж четвърта категория
Г. Регистриране строеж пета категория
за строеж: ...........................................................................................................................................
(наименование на строежа)

находящ се .............................................................., с № ............................, по плана (в землището) на
(местонахождение – урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот)

град (село) ........................................, местност .........................................., с административен адрес:
ул. ................................................................................. № .............., град (село).........................................,
община ................................, област ................................
Прилагам следните документи:
А. 1. Документ за собственост /отстъпено право на строеж/ №............/...........200...г.;
2.Два комплекта екзекутивна документация, съставена съгласно изискванията на чл.175, ал.1
или на чл.175 ал.5 от ЗУТ;
3. Разрешение за строеж /копие/;
4. Заверен протокол за строителна линия и ниво;
5. .......................................................................................................................
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Б. 1. Два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта,
както и на магнитен носител, съгласно чл.10, ал.1 от Наредба №5 за техническите паспорти
на строежите.
В. 1. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен назор, придружен от лиценз за
упражняване на дейността;
2. Документ за собственост, или документ за учредено право на cтроеж в чужд имот, или
документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на
достигнатите контролирани нива;
5. Заверена заповедна книга и копие от уведомително писмо по чл.158, ал.2 от ЗУТ;
6. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
7. Констативен aкr по чл.17б, ал.l ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с
приложени към него протоколи за успешно проведени единични, изпитвания на машини и
съоръжения;
8.Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със
съществените изисквания към строежите;
9. Документ от Агенцията по Kaдacтъpa за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от
ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
10. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура.
11.Технически паспорт на строежа;
12. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
13. ............................................................................................................................................................
Г. 1. Документите по т.В от №3 до т.13 включително
2. .............................................................................................................................................................

гр. Шумен,
дата ......................

Подпис: ....................................

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и ние поемаме
ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги представяме на трети лица!
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