
         ДО 

         ГЛ. АРХИТЕКТ НА  

         ОБЩИНА КУБРАТ  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖ ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ 

 

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/име, презиме и фамилия/ 

 

ЕГН / БУЛСТАТ 
 

Постоянен адрес гр./с./ ………………………………………………………,  ул. ……………………………………………………………… 

Тел. за връзка ………………………………………………………… 

 
Г-н Главен архитект, 

Моля да бъде издадено удостоверение за регистриране въвеждането в 

експлоатация на строеж ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                               /наименование/ 

находящ се ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
                         /местонахождение- урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот/ 

с №…………, квартал ………………… по плана (в землището) на гр. (с.) ………………………………………, 

местност …………………………………, с административен адрес: ул ……………………………………………………… 

№ ………… гр. (с.) ……………………………………………………, община Кубрат, област Разград. 

 

Приложения: 
1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот 

или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. 
2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от 

свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към 
който се прилагат: 

а) Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 
б) Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от 
проверките на достигнатите контролирани нива; 
в) Заверена заповедна книга; 
г) Акт обр. 14 за приемане на конструкцията; 
д) Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за 

приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно 
проведени единични изпитвания на машини и съоръжения; 
е) Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни 
продукти със съществените изисквания към строежите; 
ж) Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по 
чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава 

е необходима. 
3. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура. 
4. Квитанция за платена такса ………………… лв №………………………………… 
5. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строеж 

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

 
     С уважение: …………………………………… 

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни 
по ЗЗЛД подлежат на специална защита, която Ви гарантираме. 

          

 

Вх. № …………………………  

………………… 20……… год. 

 

 


