
 
 

  ДО 

 ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

 НА ОБЩИНА  КУБРАТ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект  

за инвестиционна инициатива 

 

От 1.  ____________________________________________________________________________ 
/собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

ЕГН  

 

Постоянен адрес:  _________________________________________________________________ 
/ област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх., ет., ап. / 

От 2.   ___________________________________________________________________________ 
/собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

ЕГН  

 

Постоянен адрес:  _________________________________________________________________ 
/ област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх., ет., ап. / 

  

Господин Архитект,   

Заявявам(е) желанието си (ни) да ми (ни) бъде издадено разрешение за строеж _____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ , 

находящ се в в УПИ /ПИ/ № _____________ от квартал № _____________ по плана на гр./с./ 

____________________ намиращ се на ул. __________________________________________ № ____ . 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост /право на строеж/ ________________________________________; 

2. Одобрени проекти; 

3. Документ за платена такса: 30.00 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 

 ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ  

 НА ОБЩИНА  КУБРАТ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за строеж без инвестиционен проект 

 

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 Архитект,   

Заявявам желанието си да ми бъде издадено издадено разрешение за строеж на ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

с идентификатор № _______________ по КК на ____________________ в УПИ /ПИ/ № ____________  

от квартал № _____________ по плана на гр./с./ ________________________________ намиращ се на 

ул. _____________________________________________________________________ № ___________ . 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост /право на строеж/ ________________________________________ ; 

2. Скица – виза с указан начин на застрояване; 

3. Удостоверение за идентичност /ако е необходимо/; 

4. Становище от инженер – конструктор, когато се изисква по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ; 

5. Договор в нотариална форма с останалите съсобственици /когато имота е съсобствен/; 

6. Документ за платена такса: 20.00 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) 

 


