Обр. № ZAV_17_176
Вх. №__________________/ 20____ г.
До
Главния архитект на
Община Белоградчик

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистриране на технически паспорт на строежи съгласно 176а, чл. 176б ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ
и чл.16 ал. 2 от Наредба 5/28.12.2006 г. изм. ДВ бр. 7/2007 г.

От 1. ___________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес: ________________________________________________________________
(област, община, населено място,
жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап., телефон)

2 . ____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес: ________________________________________________________________
(област, община, населено място,
жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап., телефон)

Моля/им да бъде регистриран технически паспорт на строеж_______________________________
__________________________________________________________________________________
в УПИ №________________________________/ ПИ (поземлен имот) №_____________________,
в кв. _______, местност_________________, землище______________________, по плана на
гр.(с.) _____________________, с административен адрес:_______________________________,
Приложение:
1. Технически паспорт за нов строеж от I до IV кат. съставен от консултант по чл. 17, ал. 1 и
едновременно с изготвянето на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.
2. Технически паспорт за нов строеж V кат. по чл. 13 от Наредба №5/28.12.2006 г. изм. ДВ гр. 7/2007
и чл.176б от ЗУТ съставен от техническия ръководител след извършване на СМР въз основа на
Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за съответствието на строежите с изискванията на чл.
169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
3. Технически паспорт на съществуващ строеж по чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ съставен след обследване
на строежа за спазване изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, извършено от консултант или
проектанти от различните специалности с пълна проектантска правоспособност по чл. 176в.
Забележка:
1. Техническият паспорт се представя в два оригинални екземпляра на хартиен носител и на
цифров носител според чл. 10, ал. 1 от Наредба №5/28,12,2006 г. изм. ДВ гр. 7/2007 г.
2. Техническият паспорт за нови строежи се съставя преди издаване на разрешение за ползване
или удостоверение за въвеждане в експлоатация.
С уважение: 1._________________________;
гр. Белоградчик
______________________
(дата)

(подпис)

2._________________________;
(подпис)

