
 
 

 

 

    ДО 

 ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

 НА ОБЩИНА  КУБРАТ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистриране на строеж от четвърта категория 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2062) 

 

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/Госпожо Архитект,   

       Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за регистриране въвеждането в  

експлоатация на строеж __________________________________________________________________ 
/наименование/ 

находящ се _____________________________________________ от квартал № _________________ по  
            /местонахождение - урегулиран поземлен имот / неурегулиран поземлен имот/ 

плана (землището) на гр. (с.) __________________________, местност __________________________ 

с административен адрес: ул. _____________________________ № _____, гр. (с.) _________________, 

община Кубрат, област Разград. 

 

Прилагам следните документи: 

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. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строеж  _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Документ за платена такса № ___________________ 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 

 ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

 НА ОБЩИНА  КУБРАТ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистриране на строеж от пета категория 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2062) 

 

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/Госпожо Архитект,   

Заявявам желанието си да ми бъде издадено издадено удостоверение за регистриране 

 

въвеждането в експлоатация на строеж _____________________________________________________ 
/наименование/ 

находящ се _____________________________________________ от квартал № _________________ по  
            /местонахождение - урегулиран поземлен имот / неурегулиран поземлен имот/ 

плана (землището) на гр. (с.) __________________________, местност __________________________ 

с административен адрес: ул. _____________________________ № _____, гр. (с.) 

__________________, община Кубрат, област Разград. 

 

Прилагам следните документи: 

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

документ за право за 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 от ________________________________________________________ 



 
 

 д) Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежи, с 

приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания  на машини и 

съоражения от ________________________________________________________________________________________________________ 

 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. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Документ за платена такса № ___________________ 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) 

 


