
 

        ДО  КМЕТА 

             НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

       

 ИЗДАВАНЕ  НА  СКИЦА  НА 

НЕДВИЖИМ  ИМОТ    
 

Срок за изпълнение:  

14 дни  
Такса: 7.00лв - А4 

Бърза услуга 

до 3дни – 14, 00лв.;  

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От: 1………………………………………………………......……………..…… 

 /име, презиме, фамилия/ 

                                                      Телефон за връзка : ...................................... 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № ….… 

 

      2……………………………………………………….......……………..…… 

 /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.………………… ул.. ……………………….....№ …… 

 

 

 

              Моля, да ми бъде издадена скица на собствения ми имот,  

 

представляващ УПИ/ПИ №.............от  кв. ........ по плана на  гр./с./................. 

 

намиращ се на ул. ................................................................... №........................... 

 

              Скицата ми е необходима за  сделка. 
 

Прилагам следните документи: 
1.  Заявление по образец. 

2. Документ за собственост - копие. 

3. Удостоверение за наследници при необходимост. 

4. Квитанция за платена такса. 

5. Пълномощно /в случай, че скицата се иска от  друго лице/. 

 

 

        Подпис: …………………… 

 

Приел заявлението: …………… 
 

      

 



 

 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ИЗДАВАНЕ  НА  СКИЦА  НА 

НЕДВИЖИМ  ИМОТ  С  УКАЗАН  

НАЧИН  НА  ЗАСТРОЯВАНЕ  
 

Срок за 

изпълнение:  30дни  

Такса: 10.00 лв. 

  
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От: 1……………………………………………………….........……………….. 

 /име, презиме, фамилия/ 

                                                     Телефон за връзка : ...................................... 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

      2…………………………………………………………......……………… 

 /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

              Моля, съгласно чл.140, ал.1 от ЗУТ  да ми  бъде издадена скица и виза 

за проучване и проектиране в собствения ми  имот, представляващ:  

 

УПИ/ПИ №...............от  кв. .............. по плана на гр./с./..................................... 

 

намиращ се на ул. ................................................................... №........................, 

 

която ми е необходима за строеж на................................................................... 

     

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец. 

2. Документ за собственост- копие. 

3. Удостоверение за наследници при необходимост. 

4. Разрешения за строеж или актове за узаконяване на съществуващите сгради в имота. 

5. Квитанция за платена такса. 

6. Пълномощно /в случай, че скицата се иска от  друго лице/. 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: …………… 
 



 

 

      

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ 

ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА 

ИЗТЕКЛИ 6  МЕСЕЦА 
 

Срок за 

изпълнение:  3-7дни 

Такса: 2.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ……………………………………………………….........……………......... 

    /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон: ………..........……………………….. 

 

 

              Моля, да ми бъде заверена скица №…......./…………..за собствения  

 

ми имот, представляващ УПИ/ПИ №..................от  кв. ............... по плана на  

 

гр./с./...................................намиращ се на ул. .......................................№.......... 

 

            

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец. 

2. Документ за собственост -копие. 

3. Удостоверение за наследници при необходимост. 

4. Квитанция за платена такса. 

5. Скица. 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: …………… 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ДОПЪЛВАНЕ  /ПОПРАВКА/  НА  

ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН  ПЛАН 
 

Срок за 

изпълнение:  30 дни 

Такса: 25.00лв. Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1…………………………………………………………......……………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

       2………………………………………………………….........…………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

              Собственик  съм  на поземлен имот №..................... от кв................ по 

плана на  гр./с./.................................................................................................. 

              В одобреният план има неточно нанесена граница, както следва: 

................................................................................................................................ 

               Имотът на място има /няма/ ясно очертани граници /ограда, жив плет, 

слог или др./ 

               Моля, на основание §4 ал.1, т.2 от ЗКИР да бъде отстранена 

допуснатата грешка и допълнен одобрения кадастрален план. 

                Заинтересувани собственици:............................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

                                                                /име, адрес, кад. № на имот/ 

      Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост –копие. 

3. Удостоверение за наследници при необходимост, 

4. Списък на заинтересуваните собственици, зас......ати от изменението - име и адрес, 

5. Скица-проект, отразяваща исканото изменение, изготвена от лицензиран геодезист 

по ЗКИР с координати на точките и запис на магнитен носител в цифров вид, 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                  Подпис: ……………………. 
    

 

 

 



 

 

 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 
 

 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО 

ЧЛ.54а, АЛ.3  ОТ  ЗКИР, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 
 

Срок за 

изпълнение:  7 дни 

Такса: 10.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

от ………………………………………………………………...………………. 

    /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон:……………………………………….. 

 

              Моля, да ми  бъде издадено удостоверение по чл.54, ал.3 от ЗКИР  

 

за обект:…………………………………………….……..............., намиращ се  

  

в собствения ми  имот, УПИ/ПИ №.......................от  кв. ........... по  плана  на   

 

гр./с./......................с административен адрес:  ул. ................................№.......... 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост - копие, 

3. Материали по чл. 58, ал. 3 на Наредба 3/28.04.2005г./ Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. 

и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г./ 

4. Разрешение за строеж. 

5.   Квитанция за платена такса. 

 

        Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: …………… 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  КОПИЕ  ОТ 

КАДАСТРАЛЕН  И  РЕГУЛАЦИОНЕН 

ПЛАН  И  ДОКУМЕНТИТЕ  КЪМ  ТЯХ  

В ЦИФРОВ  И/или  ГРАФИЧЕН  ВИД 

Срок за изпълнение:  7 дни 

Такса:  

1. За препис – извлечение за 

координати и коти, включително 

реперни данни за точки от РГО – 

3.00 лв. на точка,  

2. За предоставяне на копие от 

кадастрален план или част от него в 

графичен вид – 2.00 лв. на копие-А4 . 

3. Издаване на препис извлечение от 

регистъра /разписния списък/ към 

кадастрален план – 0.50 лв. на имот. 

4. За предоставяне на копие от 

кадастрален и регулационен план 

/без данни за собственост/ в цифров 

вид: 

- до 50 поземлени имота – по 2.00 лв. 

за всеки имот, 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 

     /име, презиме, фамилия/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

......……………………………Телефон: ……………………………………….. 

 

              Моля, да ми бъде предоставено копие от кадастрален и регулационен 

план  за собствения ми  имот, представляващ УПИ/ПИ №..............от  кв. 

............. по плана на  гр./с./...................................................... 

намиращ се на ул. ................................................. №........................................... 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост – копие. 

3.   Квитанция за платена такса. 

Приел заявлението: ……………                                  Подпис: ……………………. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ДОПУСКАНЕ  НА  ПУП   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

НА   ЗРП, НА  ПУП ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗЕМЯ, НА  ПУП  ЗА ИМОТ В НАСЕЛЕНО 

МЯСТО БЕЗ ПЛАН 
 

Срок за 

изпълнение:  30 дни 

Такса: 10.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1………………………………………………………......………………… 

        /име, презиме, фамилия; тел. / 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

       2………………………………………………………..............…………… 

        /име, презиме, фамилия, тел/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

              Моля, да бъде допуснато изработване на ПУП за....................  

..................................................................……………………............................... 

               /изменение на ЗРП;  за земеделска земя; за нас. място без план/ 

............................................................................................................................... 

/описва се исканото изменение , строителство / 

за УПИ/ПИ №.......от  кв. .... по плана на  гр./с./.....................з-ще................. 

                Заинтересувани собственици:. /име, адрес, кад. № на имот/ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

Прилагам следните документи: 
   1.   Документ за собственост- копие, 

2. Удостоверение за наследници /при необходимост/, 

3. Скица от общинска служба „Земеделие и гори”/ако имотът е земеделска земя/ или 

ситуационна скица /ако имотът е в населено място без план/, 

4. Скица – предложение за изменение на плана, съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ; 

5. Задание за проектиране, отразяващо инвестиционните намерения по чл.124 ал.7 от ЗУТ 

6. За допускане на ПУП в земеделска земя се изискват още :  

- Становища от „ЧЕЗ” Благоевград 

      - Протокол от ОПУ гр.Благоевграед и КАТ-ПП, ако имотът е прилежащ на път от 

републиканската пътна мрежа; 

- Становище от РИОСВ-Благоевград; 

   7.   Списък с имената, адресите, а по възможност и с телефоните на всички заинтересувани 

по чл.131 от ЗУТ лица;  

8. Квитанция за платена такса. 

 

 Приел заявлението: …………… Подпис: …………………….  

     

 



 

 
        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ 

И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО 

ЧЛ.128 ОТ  ЗУТ              

Срок за изпълнение:   

60 дни – след 

съгласуване от 

необходимите 

институции 
Такса:  

1. В границите на 

гр.Якоруда – 30.00 лв. 

2. В границите на други 

нас. места – 30.00 лв. 

3. Извън регулация – 

30.00 лв. 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1………………………………………………………......………………… 

   /име, презиме, фамилия; тел. / 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

       2………………………………………………………...........…………….. 

   /име, презиме, фамилия, тел/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

      Моля, да  бъде  одобрен  ПУП  съгласно  чл.128 от ЗУТ  за……………. 

................................................................................................................................ 

               /изменение на ЗРП, за земеделска земя, за нас. място без план/ 

за УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на  гр./с./....................................,  

намиращ се на ул. ................................... №................., з-ще…………………... 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец, 

2. Проект за ПУП с обем и съдържание съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

3. Документи за собственост на имота / копие /, за който се изработва ПУП, 

4. Удостоверение за наследници /при необходимост/, 

5. Заповед/предписание/ за допускане на ПУП по чл.135, ал.3 от ЗУТ, 

6. Данни за заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ – име и адрес, 

7. При внасяне на ПУП за земеделска земя се изисква още: 

- Решение на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към Областната дирекция „Земеделие и 

гори” за определяне на площадка за строеж или трасе за линеен обект, 

- Съгласувателно писмо от „ВиК” Благоевград, 

- Съгласувателно писмо от „ЧЕЗ разпределение България”– гр.Благоевград, 

- Протокол на ОПУ и проект за КТП,  ако имотът е прилежащ на път от републиканската 

пътна мрежа, 

- Съгласувателно писмо от НИПК София и заверка на ПУП – за обекти – паметници на 

културата или обекти, разположени в контактни зони с паметници на културата. 

8.   Квитанция за платена такса. 

        Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: ……………       

 



 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ДОПУСКАНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА  ПУП  

ПО § 8 ОТ  ПР  НА  ЗУТ 
                                                                                                                                                                                                                    

Срок за 

изпълнение: 110дни  

Такса: без такса, 

съгласно § 8 от ПР 

на ЗУТ. 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1……………………………………………………….......……………… 

     /име, презиме, фамилия; тел. / 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

       2………………………………………………………......………………… 

     /име, презиме, фамилия, тел/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

              Моля, да бъде одобрен проект за ПУП по § 8 от ПР на ЗУТ за   

 

УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на  гр./с./......................................... 

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

Декларирам, че придаваемото място от съседен/съседни имот/и не е изкупено.   

                 

    Заинтересувани собственици:............................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

                                                                     /име, адрес, кад. № на имот/ 

Прилагам следните документи: 
   1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост- копие, 

3. Удостоверение за наследници /при необходимост/, 

4. Заповед за допускане на ПУП по чл.135, ал.3 от ЗУТ, 

5. Данни за заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ – име и адрес, 

 

                  Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: …………… 

 

 

 



 

 
        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 ОДОБРЯВАНЕ   НА  ИДЕЕН, ТЕХНИЧЕСКИ  ИЛИ  РАБОТЕН  

ПРОЕКТ и Издаване на Разрешение за строеж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Срок  

за изпълнение  

30 дни. 

Изпълнител: Дирекция Дирекция „Териториално устройство и социални 

дейности” 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
От 1……………………………………………………………………......………………….. 
     /име, презиме, фамилия, тел./ 

 

       2……………………………………………………………………......…………………. 
     /име, презиме, фамилия, тел./ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. …………………………………. № …… 

Моля, да бъде одобрен проект и да се издаде на разрешение за строеж за обект: 

………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..,  

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

намиращ се на ул. ....................................................... №........................................................ 

Прилагам следните документи: 

1. Заявление по образец, 
2. Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по желание на 

възложителя, 

3. Три копия от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4,  
4. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ или искане за разглеждане 

от общинския експертен съвет в случаите по 143, ал.3 от ЗУТ, 

5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура, 

6. Съгласие по чл.38, ал.3 и 4, по чл.183 и по чл.185, ал.2 и 3 от ЗУТ /при съсобствен имот или 

при обект с режим на етажна собственост, когато това се изисква. 

        

 

 

 

 

 Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: …………… 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3011 РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

СТРОЕЖ /РС/, ОЦЕНКА ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО ПО ЧЛ.142, АЛ.6 

ОТ ЗУТ ОТ ОБЩИНСКИ 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ                                                                                                                                                                                                          

Срок за 

изпълнение:  30 дни 

Такса:  
1.За РЗП до 200 кв.м – 

20.00 лв. 

2.За РЗП над 200 кв.м 

– 50.00 лв. 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 

     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон:……………………………………….. 

            

    Моля да бъде одобрен проект за издаване на разрешение за строеж  

 

за обект: …………………………………………………………………………, 

 

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

 

намиращ се на ул. ........................................................................... №................. 

 

Прилагам следните документи: 
   1.   Заявление по образец, 

2. Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по 

желание на възложителя, 

3. Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности, 

4. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към 

мрежите на техническата инфраструктура, 

5.   Съгласие по чл.38, ал.3 и 4, по чл.183 и по чл.185, ал.2 и 3 от ЗУТ /при съсобствен имот 

или при обект с режим на етажна собственост, когато това се изисква/. 

         

                                                                                        Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: …………… 

 

 

 



 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 Услуга вид  3012 

Срок за изпълнение:  7 дни 
ИЗДАВАНЕ  НА  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

СТРОЕЖ  
 

Такси:  

1.VІ категория строежи – 5.00 лв. 

2.V категория /доп. застр./- 

10.00лв., 

3.Основно застрояване: 

-до 800 кв.м.– 20.00лв., 

-от 800 до 1000кв.м./РЗП/ – 50.00лв. 

4. Основно жилищно и производ. 

застрояване над 1000 кв.м./РЗП/ 

- ІV категория – 100.00 лв. 

- ІІІ категория – 150.00 лв. 

-   ІІ категория – 200.00 лв. 

-     І категория – 250.00 лв. 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални 

дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
от:1…………………………………………………………....../Булстат/……………….………. 

   /име, презиме, фамилия; име на фирма, тел. / 

адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № ……………………………………. 

2……………………………………………………………......./Булстат………………………… 

   /име, презиме, фамилия, тел/ 

адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № ……………………………………. 

              Моля  да бъде издадено разрешение за строеж за обект ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..,  

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

намиращ се на ул. .................................../ №.................................................................................... 
Прилагам следните документи: 
1.Документ за собственост /нот. акт/, в т.ч. удостоверение за наследници при необходимост. 

2.   Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издавана такава по желание на 

възложителя. 

3. Решение по въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /ако се изисква/ 

4.  Четири копия от одобрен инвестиционен проект, или 4бр. конструктивни становища за огради,  

съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности. 

5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура / Е. ON и В и К / 

6. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ или решение на общинския 

експертен съвет в случаите по чл.143, ал.3 от ЗУТ. 

7. При необходимост: Нотариално заверено съгласие по чл.38 ал. 3 и 4 от ЗУТ; договор в нот. форма 

по чл. 183 ал. 1 и 2 от ЗУТ и декларация-съгласие с нот. заверка на подписите на всички собственици 

в етажната собственост;  

8. Количествена сметка  за генерираните строителни отпадъци, земни маси и начина за тяхната 

реализация. 

9. Квитанция за платена такса.  

                Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: ……………       

 

 

 

 



 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ  НА СТРОЕЖ  ПО 

ЧЛ.195  ОТ  ЗУТ  И  ИЗДАВАНЕ   НА  

ЗАПОВЕД  ЗА ПРЕМАХВАНЕ  НА 

НЕГОДНИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  ИЛИ 

ЗАСТРАШАВАЩИ СИГУРНОСТТА  

СТРОЕЖИ 

 

Срок за изпълнение:  

30 дни  

Такса: без такса - 

ЗМДТ 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъде освидетелстван строеж по чл.195 от ЗУТ :…………... 

 

……………………………………………………………………………………,  

 

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

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец. 

2. Документ за собственост- копие, в т.ч. удостоверение за наследници при необходимост. 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 

 



 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ПРОКАРВАНЕ  НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ  

ПО  ЧЛ.190  И  ЧЛ.191  ОТ  ЗУТ 

 
Срок за изпълнение:  

30 дни  

Такса: без такса  

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля /им/ на основание чл.190 от ЗУТ да бъде прокаран временен път 

по чл.190 от ЗУТ, поради липса на друго техническо решение за обслужване 

на: УПИ/ПИ №...............от  кв. ................. по плана на  гр./с./................................. 

намиращ се на ул. /местност/ .................................................../ №........................ 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец. 

2. Документ за собственост- копие. 

3. Предложение за трасето на временния път, нанесено върху скица- извадка от действащия 

план /допустими са варианти/. 

4. Договор с нотариална заверка при постигнато съгласие между заинтересуваните 

собственици. 

5. Удостоверение за наследници при необходимост. 

 

 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 

 



 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3015  ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ 

ЧУЖД ИМОТ ПО  ЧЛ.192, ЧЛ.193  ОТ  

ЗУТ/ прокарване на  отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура/ 
 

Срок за изпълнение:  

30 дни  

Такса: По чл.210 -ЗУТ 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля /им/  на основание чл. 192 ал.2 ( 3 ) и ал.4 ЗУТ да бъде учредено 

право на преминаване през чужд поземленимот поради липса на друго 

техническо решение за обслужване на : 

 

за УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на гр./с./............................ 

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

Прилагам следните документи: 
      1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост/ копие /, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Данни за собствениците, през имотите на които ще се учредява правото на 

преминаване, 

4. Писмен договор с нотариална заверка на подписите – чл. 193, ал. 1 от ЗУТ или 

заповед по чл. 193 ал.3 от ЗУТ. 

 

        Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 



 

 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3016 ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН 

ДОСТЪП ДО ЧУЖД ИМОТ ПО ЧЛ.194  

ОТ  ЗУТ 

 

Срок за изпълнение:  

30 дни  

Такса: без такса.  

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъде осигурен свободен достъп по чл.194 от ЗУТ до  

 

УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на  гр./с./………………….............. 

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
      1.   Заявление по образец, 

2. Документ за собственост /копие/, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Данни за собствениците, в имотите на които ще се осигурява достъп, 

4. Разрешение за строеж, 

5. Виза за проектиране, 

6. Предписание от контролните и разпоредителни органи, 

 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 



 

 

 

 

 
 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3017 ИЗДАВАНЕ  НА  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА 

ОПИСАНИЕ  НА  ИМОТ  ЗА 

РАЗПОРЕДИТЕЛНИ  СДЕЛКИ 

 

Срок за изпълнение:   

- обикновена услуга - 14 дни, 

- бърза услуга – 3 дни, 

- експресна услуга- 1 ден.  

Такса: 15.00 лв. 

- за бърза услуга със срок на 

изпълнение 3 дни таксата е 

в двоен размер, 

- за експресна услуга със 

срок на изпълнение 1 ден 

таксата е в троен размер.  

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля,  да  ни  бъде издадено удостоверение за описание на имот,  

 

представляващ УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на  гр./с./............... 

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост /копие /, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Документ за законност на сградите, 

4. Квитанция за платена такса. 

 

        Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: ……………. 

 



 

 

 

 

 
        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ИЗДАВАНЕ  НА  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА 

ИДЕНТИЧНОСТ 

 

Срок за изпълнение:   

- обикновена услуга - 14 дни, 

- бърза услуга – 3 дни, 

- експресна услуга- 1 ден.  

Такса: 5.00 лв. 

- за бърза услуга със срок на 

изпълнение 3 дни таксата е 

в двоен размер 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля, да ми бъде издадено удостоверение за идентичност на  

 

имот, представляващ УПИ/ПИ №.................от  кв. ...................... по плана на   

 

гр./с./......................................намиращ се на ул. ...................................№........... 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост /копие/, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Квитанция за платена такса. 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        ДО  КМЕТА 

        НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ИЗДАВАНЕ  НА  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА 

ТЪРПИМОСТ  НА  ОСНОВАНИЕ  

§ 16, АЛ.1 ОТ  ЗУТ  ЗА  СТРОЕЖИ, 

СТРОЕНИ  ПРЕДИ  07.04.1987г.  
 

Срок за изпълнение:   

- обикновена услуга - 28 дни, 

 

Такса: 25.00 лв. 

 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

                                          Телефон………………………………………. 

 

              Моля, да ми  бъде издадено удостоверение за търпимост на  

 

строеж:…………………………………………………………………………, 

 

находящ се в УПИ/ПИ №...........................от  кв. ........................ по плана на   

 

гр./с./..............................намиращ се на ул. ........................................ №........... 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост /копие/, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Скица - Копие 

4. Нотариално заверена декларация за година на построяване на строежа, 

5. Квитанция за платена такса. 

 

        Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 

 



 

 
 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 ИЗДАВАНЕ  НА  СКИЦА  И 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ  

ППЗСПЗЗ  
 

Срок за изпълнение:  30 

дни.  

Такса:  

Скица - 10.00 лв.  

Удостоверение – 15.00 лв. 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство 

и социални дейности” 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1……………………………………………………......……………… 

   /име, презиме, фамилия; тел. / 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

       2……………………………………………………  ................……… 

   /име, презиме, фамилия, тел/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

 

              Моля, да  ни  бъдат издадени скица и удостоверение по чл.13 от  

 

ППЗСПЗЗ на собствения ни имот,  

 

представляващ УПИ/ПИ №........................от  кв. ....................... по плана на   

 

гр./с./.................................намиращ се на ул. ................................... №............. 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Решение на общинска служба „Земеделие и гори” за призната собственост 

3. Удостоверение за наследници/при необходимост/ 

4. Квитанция за платена такса. 

 

 

 

 

        Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 



 

 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 РЕГИСТРАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОТ 

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ 
 

Срок за изпълнение:  7 

дни.  

Такса: 200.00 лв.  

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

              

  Моля да бъде регистриран строеж :………………………………….. 

……………………………………………………………………………………,  

 

находящ се в УПИ/ПИ №............................от  кв. ......................... по плана на   

 

гр./с./.................................намиращ се на ул. ....................................... №........... 
 

Прилагам следните документи: 
1.Заявление по образец, 

2.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 

3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от лиценз за 

упражняване на дейността, към който се прилагат: 

       -Разрешение за строеж /акт за узаконяване/, 

       -Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверката на 

достигнатите контролни нива, 

       - Заверена заповедна книга, 

       - Акт образец 14 за приемане на конструкцията, 

       - 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. 

        - Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, 

        - Удостоверение от Община Якоруда по чл.52 от ЗКИР 

4.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура 

5.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от 

РС”ПБЗН”, РИОКОЗ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ, НИПК и др./ 

6.Квитанция за платена такса 

           Подпис: …………………….     

Приел заявлението: …………….                                    
 



 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 Услуга вид  3023 РЕГИСТРАЦИЯ  И  ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА  СТРОЕЖ  ОТ 

ПЕТА  КАТЕГОРИЯ 

 

Срок за изпълнение:  7 

дни.  

Такса: - 150.00 лв. –

чл.137,ал1 ,т.5, буква “а”  

и “б” 

-100.00 лв. за обекти по 

чл.137, ал.1, т.5, буква „в” 

и “г” от ЗУТ 

 

 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално 

устройство и социални дейности” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от …………………………………………………………….......……………… 
    /име, презиме, фамилия/ 

Телефон……………… 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

Моля да бъде регистриран строеж :………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………,  

находящ се в УПИ/ПИ №.............................от  кв. ........................по плана на   

гр./с./.....................................намиращ се на ул. .....................................№......... 
 

Прилагам следните документи: 
1.Заявление по образец, 

2.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, 

3.Разрешение за строеж /акт за узаконяване/, 

4.Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверката на достигнатите 

контролни нива, 

5.Заверена заповедна книга, 

6.Акт образец 14 за приемане на конструкцията, 

7.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. 

8.Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите, 

9.Удостоверение от Община Якоруда по чл.52 от ЗКИР / за  гр. Якоруда от Службата по Кадастър гр. 

Габрово/  

10.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура 

11.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от 

РС”ПБЗН”, РИОКОЗ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ, НИПК и др./ 

12.Квитанция за платена такса 

                 Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: ……………. 
 



 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3024 ИЗДАВАНЕ  НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА СТЕПЕН  НА  ЗАВЪРШЕНОСТ 

 
Срок за изпълнение:  14 

дни.  

Такса: 30.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство 

и социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  от ……………………………………………………………………………….. 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля, да ми / ни / бъде издадено удостоверение за степен на  

 

завършеност за строеж:………………………………………………………..,  

 

находящ се в УПИ/ПИ №......................от  кв. ............................. по плана на   

 

гр./с./..............................намиращ се на ул. ...........................................№......... 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост, в т.ч. удостоверение за наследници при необходимост, 

3. Одобрени проекти, 

4. Разрешение за строеж, 

5. Протокол за дадена строителна линия на строежа, 

6. Квитанция за платена такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 



 

 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3025 ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

ОТ ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Срок за изпълнение:  1 ден.  

Такса: 1.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля, да ми бъде попълнено приложение – техническа част на данъчна 

декларация за недвижим имот:  

 

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

 

намиращ се на ул. .................................../ №........................................................ 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост. 

3. Квитанция за платена такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3026  

ИЗДАВАНЕ   НА   АКТ  ЗА  

УЗАКОНЯВАНЕ НА  ОБЕКТИ ПО 

 § 184, АЛ.7  ОТ  ПЗР  НА ЗИД  НА  ЗУТ 
 

 

Срок за изпълнение:   

30 дни.  

Такса:  

Тройния размер на 

разрешението за    строеж 

- Услуга 3012 
 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля, да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект -  

заснемане за узаконяване /при допустимост строежът да бъде узаконен и 

издаден Акт за узаконяване/.  

в УПИ/ПИ №...............от  кв. ........ по плана на  гр./с./....................................... 

намиращ се на ул. ................................................................................. №........... 

 

Прилагам следните документи: 
1.   Заявление по образец. 

2. Документ за собственост /копие /, в т.ч. удостоверение за наследници при необходимост. 

3.   Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издавана такава по желание на 

възложителя. 

4.   Три копия от одобрен инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности. 

5.  Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура. 

6.  Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ или решение на  

общинския експертен съвет в случаите по чл.143, ал.3 от ЗУТ. 

7.  Заявление по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. 

8.  Квитанция за платена такса.  

 

           Подпис: ……………………. 

Приел заявлението: ……………. 



 

 

 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3027 ИЗДАВАНЕ  НА  РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА  

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ И 

РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ 

ЕЛЕМЕНТИ – ЧЛ.57 ОТ ЗУТ 
 

Срок за изпълнение:  30 дни.  

Такса:  

1.Чл.56 от ЗУТ –преместваеми 

обекти – 30.00 лв. 

2.Чл. 57 от ЗУТ – РИЕ и 

билбордове  -  50.00 лв 

Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство 

и социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 от ……………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

 Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

 ......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля, да ми бъде издадено разрешение за поставяне на  

  преместваем обект:…………………………………………………………….,  

 

  в УПИ/ПИ №...............от  кв. ......... по плана на  гр./с./.................................... 

 

  намиращ се на ул. ......................................................................... №................ 

 

  Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост /копие /, в т.ч. удостоверение за наследници при 

необходимост, 

3. Договор за наем /учредено право на ползване/, 

4. Одобрен проект по части съгласно Нар.4 и наредбата за преместваеми обекти на 

Общински Съвет. 

5. Квитанция за платена такса. 
 

    Подпис: ……………………. 
 

  Приел заявлението: ……………. 
 



 

 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 Услуга вид  3028 СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ОБРАЗЕЦ №3 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖ 

СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА 

ЧЛ.159 АЛ.3 ОТ ЗУТ 
 

Срок за изпълнение:  

3 дни.   

Такса: 20.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъде извършена проверка за съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение  

 

на застрояването  за   УПИ/ПИ №....................от  кв. ............ ….по плана на   

 

гр./с./……………………намиращ се на ул. .......................................№........... 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Квитанция за платена такса. 

3. Разрешение за строеж, 

4. Протокол за дадена строителна линия на строежа. 
 

 

    Подпис: ……………………. 
 

Приел заявлението: …………… 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

Услуга вид  3029 ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА РЕАЛНО  ОБОСОБЕНИ  ЧАСТИ  

НА СГРАДИ 
 

Срок за изпълнение: 14 

дни 

Такса: 15.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъде издадено удостоверение за реално обособени части  

 

на сгради................................................................................................................. 

 

находящи се в УПИ/ПИ №.................................от  кв.……........ ……по плана  

 

на  гр./с./...............................намиращи се на ул. ..................................№........... 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1.Заявление по образец, 

2.Документ за собственост - копие , 

3.Архитектурен проект, 

4.Квитанция за платена такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: ……………. 

 



 

 

 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

Услуга вид  3030 ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ТЪРГОВСКИ 

ОБЕКТ ОТ ЗДРАВНО, ДЕТСКО И 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 
 

Срок за изпълнение: 14 

дни 

Такса: 10.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство 

и социални дейности” 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 от ……………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

  Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ………………… № ……. 

 

  ......……………………………Телефон……………………………………. 

 

              Моля да бъде издадено удостоверение за отстояние на търговски  

 

  обект.…………………………………………………………………………,  

 

  находящ се в  УПИ/ПИ №............................от  кв. ...................... по плана на   

 

  гр./с./..................................намиращ се на ул. ......................................№.......... 

 

 

   Прилагам следните документи: 
  1.Заявление по образец, 

  2.Квитанция за платена такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

 Приел заявлението: ……………. 



 

 

 
 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3031 ИСКАНЕ  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН  АДРЕС 
 

Срок за изпълнение:  

14 дни.   

Такса: 5.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 от …………………………………………………………………...…………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

 Постоянен адрес гр./с/.……………………. ул.. ……………………. № …… 

 

                            Телефон………………………………………. 
 

              Моля, да  ни  бъде определен административен адрес на имот,  

 

представляващ УПИ/ПИ №..........................от  кв. ....................... по плана на   

 

гр./с./....................................................................................................................... 

 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Копие от документ за собственост 

3. Квитанция за платена такса. 
 

 

 

 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 

 Услуга вид  3032 РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТ  СЪГЛАСНО ЧЛ. 176 а, АЛ.6  

ОТ  ЗУТ 
 

Срок за изпълнение:  

3 дни.   

Такса: без такса 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля  да бъде регистриран технически паспорт за обект находящ 

 

в УПИ/ПИ №....................................от  кв. .................................... по плана на   

 

гр./с./……………….............намиращ се на ул. ................................... №.......... 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

     2.  Технически паспорт – 2бр. папки  с магнитен носител. 
 

 

 

 

    Подпис: ……………………. 

 
 

Приел заявлението: ……………. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3033 ВПИСВАНЕ В РАЗПИСНИЯ ЛИСТ КЪМ 

КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА ПРОМЕНИ В 

СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
 

Срок за изпълнение:  

14 дни.   

Такса: 10.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъдат вписани  промени в собствеността на имот находящ  

 

се в УПИ/ПИ №...............................................от  кв. ...................... по плана на   

 

гр./с./.............................намиращ се на ул. ........................................ №.............. 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Документ за собственост – копие. 

3. Квитанция за платена такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 



 

 

 

 

 
 

Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 

 Услуга вид  3003 ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО § 4  

ОТ  ПЗР  НА  ЗСПЗЗ  ЗА  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО  

 НА  СОБСТВЕНОСТ  

 НА НОВООБРАЗУВАНИ  ИМОТИ   
 

Срок за изпълнение:  

14 дни.   

Такса: без такса. 

 
Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

от ………………………………………………………………………………… 
     /име, презиме, фамилия/ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

......……………………………Телефон……………………………………….. 

 

              Моля да бъде издадена заповед по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот,  

 

представляващ ПИ №...............от  кад. район ........ по плана на  местност  

 

в гр./с./..................................................................................................................... 

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Заявление по образец, 

2. Квитанция за платена такса на имота. 

3. Без такса. 
 

 

    Подпис: ……………………. 

 

 

Приел заявлението: ……………. 



 

 

 

 

 
Вх.№ …………………     ДО  КМЕТА 

Дата. …………20..….г.     НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО 

ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ  
 

Срок за 

изпълнение:  30 дни 

Такса: 10.00 лв. 

 
Изпълнител: Дирекция „Териториално устройство и 

Социални дейности” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от : 1………………………………………………………......………………… 

        /име, презиме, фамилия; тел. / 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

       2………………………………………………………..............…………… 

        /име, презиме, фамилия, тел/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

              Моля, да бъде допуснато изработване на ПУП за....................  

..................................................................……………………............................... 

               /изменение на ЗРП;  за земеделска земя; за нас. място без план/ 

............................................................................................................................... 

/описва се исканото изменение , строителство / 

за УПИ/ПИ №.......от  кв. .... по плана на  гр./с./.....................з-ще................. 

                Заинтересувани собственици:. /име, адрес, кад. № на имот/ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

Прилагам следните документи: 
   1.   Документ за собственост- копие, 

2. Удостоверение за наследници /при необходимост/ 

  3. Писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на 

ограничени вещни права 
на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница 

  4..   Списък с имената, адресите, а по възможност и с телефоните на всички заинтересувани 

по чл.131 от ЗУТ лица;  

5. Квитанция за платена такса. 

 

  

 

Приел заявлението: …………… Подпис: …………………….   

    

 

 

 



 

 
                   ДО  КМЕТА 

             НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

       

 ДОПЪЛВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА  

КАДАСТРАЛЕН ИМОТ 

 
Срок за 

изпълнение:  30дни  

Такса: 25лв.  Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От: 1………………………………………………………......………………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

                                                    Телефон за връзка : ...................................... 

 

      2……………………………………………………….......………………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

 

Постоянен адрес гр./с/.………………… ул.. ……………………….....№ …… 

 

 

              Моля, да ми бъде одобрен, попълнат кадастрален план,  

 

представляващ УПИ/ПИ №.............от  кв. ........ по плана на  гр./с./................. 

 

намиращ се на ул. ................................................................... №......................... 

              
 

Прилагам следните документи: 
1.  Заявление по образец. 

2. Документ за собственост - копие. 

3. Удостоверение за наследници при необходимост. 

4. Квитанция за платена такса. 

 

 

        Подпис: …………………… 

 

Приел заявлението: …………… 

 

 

 

 



 

 
        

                                                    ДО  КМЕТА 

             НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

       

 КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН 

 Срок за 

изпълнение:  3-7дни  

Такса: 2лв.  Изпълнител: Дирекция „ Териториално устройство и 

социални дейности” 
 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От: 1………………………………………………………......………………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

                                                     Телефон за връзка : ...................................... 

 

      2……………………………………………………….......………………… 

   /име, презиме, фамилия, тел./ 

 

Постоянен адрес гр./с/.………………… ул.. ……………………….....№ …… 

 

 

              Моля, да ми бъде направено копие от кадастрален план,  

 

представляващ УПИ/ПИ №.............от  кв. ........ по плана на  гр./с./................. 

 

намиращ се на ул. ................................................................... №......................... 

          
 

Прилагам следните документи: 
1.  Заявление по образец. 

2. Квитанция за платена такса. 

 

 

        Подпис: …………………… 

 

Приел заявлението: …………… 

 


