
 

Община Мездра      Шифър на услугата      0132/1 
гр. Мездра                                                                         

Област Враца 

                                                    

…………...................................      До Гл. архитект         

      вх. N         Дата               на Община Мездра  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи  

от ІV и V категория 
 

 

От 1. ....................................................................... ЕГН/ЕИК  
/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ или /име на юридическото лице/ 

 Адрес …………......................................................................тел......................... email ……………………. 
   /област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап./ 

 

2. ....................................................................... ЕГН/ЕИК  
/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ или /име на юридическото лице/ 

 Адрес …………......................................................................тел......................... email ……………………. 
   /област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап./ 

 

 

 

Желая да бъде регистриран строеж: ..............................................................................................................  

находящ се в УПИ/ПИ ……………., пл.№ ..........................., квартал ........................  по плана (в землището) 

на град (село) ……………………………………………….. местност ......................................................................  

П.И. с идентификатор по КК ………………………….с административен адрес: ул. …………............................ 

……………………………………. № .............  гр.(с.)……………………………………........ и да бъде издадено 

удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 

Приложения: 
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.  
2.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за 

оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността – за строежите ІV-та категория вкл. строежите с РЗП над 
100 км.м. пета категория. 

3. Разрешение за строеж; 
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите 

контролирани нива; 
5. Протокол за съответствието на строежа със строителните книжа и ПУП по чл.159, ал.3 ЗУТ 
6. Заверена заповедна книга; 
7. Протоколи обр.7 и 12. 
8. Акт обр.14 за приемане на конструкцията; 
9. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени 

към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения; 
10. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите; 
11. Документ извършено геодезично заснемане, при необходимост. 
12. Документ за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, 

ако такава е необходима. 
13.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура. 
14. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа. 
15 . Снимков материал на фасада и околно пространство. 
16. Технически паспорти 2 бр. + енергийни паспорти /при необходимост/ и диск. 

17. Квитанция за платена такса №………………….от………………год. 

     

       Заявители:  1. .......................................... 
Получил удостоверение №…………………………………….         подпис 
 

…………………………………..(дата) / (подпис)    2. ........................................ 
              подпис 

 


