ОБЩИНА ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
От: ...................................... ,.......................................................................................................................................
ЕГН / ЛНЧ ............................................ : Адрес : .................................... ,................................................................
Телефон........................................GSM.................................................E-mail..........................................................
Собственици на имот по силата на документи :...................................................................................................

Уважаема госпожо главен архитект,
Моля/им/ да бъде извършена следната услуга:
Издаване удостоверения за факти и обстоятелства по УТ касаещи поземлени имоти:
o За идентичност на поземления имот
o За съответствие между настоящ административен адрес с такъв по документ за собственост
o За обстоятелствата по § 8 във връзка с §6, ал.5 от ПР на ЗУТ:
Издаване удостоверения, по ЗУТ, за факти и обстоятелства по УТ касаещи строежи:
o За търпимост – по №16, ал.1 от ЗУТ и §127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ
o Заварен строеж. смисъла на § 21 от ЗР на ЗУТ във връзка с § 6 от ПЗР на „Наредба №2/2003г
o За завършеност в груб строеж по чл.181, ал.2 от ЗУТ
o За възможно разделяне на реално определени части като дялове съгласно чл.202 от ЗУТ
o Обстоятелства при които не се изисква разрешение за строеж,съгласно чл.151 ал. 1 от ЗУТ
Издаване удостоверения за факти и обстоятелства по УТ касаещи търговски обекти; игрални зали:
o Разположение спрямо жилищни сгради , за определяне на ненормиран работен ден
o За отстояния от учебни, детски и здравни заведения
Издаване удостоверения за други факти и обстоятелства по УТ

За обект.......................................................................................................................................................
в поземлен имот /урегулиран; неурегулиран/ №............................................................................................
в кв..............;идентификатор №........................................................по плана(КК) на гр. /с./................................
намиращ/и/ се на ул.................................................................................
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост /отстъпено право на строеж/ № __________/___________200 ___ г.;
2. Протокол за строителна, площадка, линия и ниво – заверен
3. Акт образец №14 от Н-ба №3 “За съставяне на актове по време на строителството”
4. Одобрени инвестиционни проекти
5. Други................................................................................................................................................................
гр. Шумен,
дата ......................

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

ОД_УТ / 20.05.2016г.

