ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
Индекс на услугата : ОА2-15

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вх. № …………………………………

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ
Вид услуга:
Обикновена: 7 дни,
Такса: По Тарифа № 14, чл. 31в и чл. 31г

Дата: ………………………………….

Начин на плащане:
 в брой
 по банков път
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БУРГАС
IBAN: BG86UNCR76303100114424
Бенефициент-ОУ-Бургас ЕИК: 000056757

Данни за заявителя или упълномощеното лице
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ /ФИРМА:.....................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
гр./с. ………………………………………………..………… п.к. ………… Община…..............................................................................
бул./ул./пл. ……………………………………………………………………….…№…….. бл. ……… вх. ……… ет. …….. ап. ……….
телефон: ………………………………………… e-mail: ……….…………………………………………………………………….……..
ЕИК: ………………………………………. (за юридически лица)

ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 177, ал. 3 от Закона за устройства на територията (ЗУТ), заявявам, че желая да бъде
издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж на територията на:…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Прилагам следните документи:
 Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от лицето, упражнявало строителен надзор;
 Договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите;
 Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнено изискване по чл. 175, ал. 5 ЗУТ;
 Попълнено приложение № 2 от Инструкция № 3 от 2001 г. за прилагане на Тарифа №14 за таксите, които се
събират от МРРБ и областните управители;
Документ за платена държавна такса;
 Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя
Други……………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Дата на подаване:.........................
Начин на получаване :

Подпис :

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

лично на гише

...............................
......................................
( дата )
(подпис )
с лицензиран пощенски оператор на адрес:................................................................................
....................................................................................................................... ...................................
на имейл адрес :............................................................................................................................

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Упълномощеният представител прилага пълномощно; 2. Заявителят не е длъжен да доказва факти и

обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от Областна
администрация – Бургас ; 3. Информация по движението на преписката – тел.: 056/ 84 28 72; или чрез код за достъп
през Интернет на адрес: http:// upravitel@bsregion.org

