
Обр. № ИПС-25-03

Вх. №  __________________ / 200 __  г.        До                                      

                                                  Главния архитект на 
  ____________________
                                                                                         (община, район)

                                                                              гр. София       
 

З А Я В Л Е Н И Е
за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж

(чл.175 от ЗУТ)

От 1.  _________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес: _______________________________________________________________
(област, община, населено място,

 ______________________________________________________________________________
жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

2.  ____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес:  ______________________________________________________________
(област, община, населено място,

 ______________________________________________________________________________
жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

3.  ____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес:  ______________________________________________________________
(област, община, населено място,

 ______________________________________________________________________________
жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

     Приложено представям/е Ви надлежно заверена екзекутивна документация, отразяваща 
несъществените отклонения от одобрените проекти за строеж в УПИ ______________ , 
кв. _________ , местност _______________________ по плана на гр.(с.) _________________

     Моля/им предаването на документацията да бъде удостоверено с печата на съответната  
администрация, положен върху всички графични и текстови материали, съгласно чл.175, 
ал.2 от ЗУТ.  
     Строежът съставлява: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(описва се видът на строежа, като се посочват и поземленият имот, местността, 
населеното място/респ. землището, административният адрес и др.)



 

   Приложение:

1. Документи за собственост - копие от Нотариален акт и др. ______________________ ;

2. Протоколи за СМР, подлежащи на закриване - ______ броя. _________________________

______________________________________________________________________________ ;

3. Копие от разрешение за строеж № _____________ /_______ г., издадено от __________

______________________________________________________________________________ ;

4. Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни 

    работи, както следва:

- специалност - 3 бр. папки _______________________________________________________ ;

- специалност - 3 бр. папки _______________________________________________________ ;

- специалност - 3 бр. папки ______________________________________________________ ;

- специалност - 3 бр. папки _______________________________________________________ ;

- специалност - 3 бр. папки _______________________________________________________ ;

5. Декларация по образец ________________________________________________________ ;

6. Становище на главния архитект на района за извършеното строителство __________ 

_______________________________________________________________________________ ;

7. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво с извършени заверки, вкл. и на кота “било” _____________________________________ ;

8. Други: _______________________________________________________________________ .

гр.(с.) ________________                                С уважение: 1. ________________    
                                                                                             (подпис)

            ________________                                                2. ________________ 
               (дата)                                                                       (подпис)

                                                                                                                         3. ________________ 
                  (подпис)

Забележки: 1. Заявлението се подава от всички инвеститори и се подписва от
        всеки от тях;
   2. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените
      инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

 


