
 
 
 

 

  

 ДО 

 КМЕТА НА  

 ОБЩИНА  КУБРАТ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за извършване на оценка за съответствие 

 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ......................................................., община…………………………………, 

област……………………….…. ул. (ж.к.) ………………………….…..…………………………………., 

тел.: ………...................., електронен адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от  ..……………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….……………… 

 

Господин Кмет,   

Заявявам желанието си да ми бъде извършена оценка за съответствие от ОЕСУТ на обект ____ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в ПИ (УПИ) № __________________________ от квартал № _________________ по плана на гр. (с.) 

__________________________, намиращ се на ул. ___________________________________ № _____. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост /право на строеж/ _________________________________________  

2. В съсобствен поземлен имот – договор в нотариална форма с останалите съсобственици /по 

чл. 183, ал. 1 от ЗУТ/; 

3. Декларация за съгласие на съседа, когато строежът ще се изпълнява на границатa (при 

преустройства); 

4. Скица с виза за проектиране № ______ /__________ (при необходимост съгласувана с ХЕИ); 

5. Документ за законност на сгради, които се преустройват ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Проекти в ____________________ екземпляра - части : 

   - архитектура; 

   - конструкции /конструктивно становище/, заверени от техн. контрол; 

   - ЕЛ; 

   - В и К; 

   - други _________________________________________________________________________ 



 
 

7. Удостоверение от камарата на архитектите (I–IV категория) ___________________________ 

8. Удостоверение от камарата на инженерите (I–IV категория)  ___________________________ 

9. Застрахователни полици на проектантите по всички части _____________________________ 

10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите 

на техническата инфраструктура: 

   - Електроразпределение;  

   - В и К;  

   - Газоснабдяване; 

11. Становище от РИОСВ __________________________________________________________ 

12. Документ за платена такса за извършване на оценка _______ лв. № ________ от _________ 

 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 или чрез упълномощено лице 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. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 
 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 
  



 
 

 

 

   ДО 

 КМЕТА НА  

 ОБЩИНА  КУБРАТ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за комплексен проект за инвестиционна инициатива 

 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ......................................................., община…………………………………, 

област……………………….…. ул. (ж.к.) ………………………….…..…………………………………., 

тел.: ………...................., електронен адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от  ..……………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….……………… 

 

 

Господин Кмет,   

По силата на нотариален  акт № ______________, том __________, д. № _______________ от 

___________________ г. сме собственици на УПИ /ПИ/ № ___________________ от квартал № 

_________________ по плана на гр. (с.) _____________________________________________________ 

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, заявявам желанието си да ми бъде допуснат внасяне на 

комплексен проект за инвестиционна инициатива  в две части:  

1. Промяна на ПУП _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Технически проект ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Прилагам следните документи: 

1. Нотариален акт № ______________________________________________________________ 

2. Документ за платена такса  ___________ лв. № ______________ от ____________________ 

 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 или чрез упълномощено лице 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. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

 


