ДО
ГЛ. АРХИТЕКТ
на Район Западен”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистриране на строеж от пета категория

от 1/.........................................................................................ЕГН.................................
/ трите имена на възложител или упълномощено от него лице-основание /

........................................................................................................тел..........................
/ точен адрес на лицето /

от 2/.........................................................................................ЕГН.................................
/ трите имена на възложител или упълномощено от него лице-основание /

........................................................................................................тел..........................
/ точен адрес на лицето /

Уважаеми г-н гл. архитект,
Моля да бъде регистриран строеж:..........................................................................
/ наименование /
намиращ се .....................................................................................................................
( местонахождение урегулиран / неурегулиран / поземлен имот)

с №..............................,квартал........................................... по плана / в землището /
на гр. Пловдив, местност................................., зона......................................................
с административен адрес: ул.................................................................№.....................
и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Прилагам следните докум енти:
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 /копие/.
2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
3. Протокол за откриване на строителна площадка (образец 2) ;
4. Протокол за опредeлянe на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите
контролирани нива (образец 3 /3а/) ;
5. Заверена заповедна книга (образeц 4) ;
6. Акт за приемане на конструкцията (образец 14) ;
7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа (образец
15) , с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;
8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените
изисквания към строежите;
9. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец 17) за строежи на
обекти с производствено предназначение;
10. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за
предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
11. Документ за извършена оценка (одит) за достъпност, съгласно изискванията на чл. 169, ал. 2 от ЗУТ и
чл. 2, ал. 3 от Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за достъпна среда.
12. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура.
13. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа ХЕИ, РС ПАБ, ДВСК, ДИТН,
РИОСВ и др.)....................................................................................................................................
14. Технически паспорт на строежа – 2 бр. на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител.

С уважение : 1.........................
2..........................

