
ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА 

5100, пл.”Г.Измирлиев” 5 

Регистрационен индекс и дата 

.…….………….../…………..… 

         До 

         ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 

на Община Горна Оряховица 

ИСКАНЕ 

за регистриране на строеж от четвърта категория 

по чл.177, ал.3 от ЗУТ 

 

От 1.________________________________________________ЕГН(БУЛСТАТ)_______________ 

гр. (с.)_____________________________________________________тел.____________________ 

представлявано от (за ЮЛ)__________________________________________________________ 

2.___________________________________________________ЕГН(БУЛСТАТ)_______________ 

гр. (с.)_____________________________________________________тел.____________________ 

представлявано от (за ЮЛ)__________________________________________________________ 

 

Моля (им) да бъде регистриран строеж:_______________________________________________ 

____________________________________________С параметри:______________________РЗП 

находящ се в УПИ____________, кв____по плана на 

гр.(с.)___________________________________,общ. Горна Оряховица 

адм.адрес: гр._________________________,ул. _________________________,№________ 

 

Приложения: 

1. Документ за собственост (документ за учредено право на строеж); 

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

за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността; 

3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 

4. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (образец 2, 2а); 

5. Заверена заповедна книга (образец 4);  

6. Образци № 3,7,12 и 14, съгласно наредба№3/2003г на МРРБ; 

7. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа 

(образец 15) от Наредба № 3 от 2003 г., с приложени към него протоколи за успешно проведени 

единични изпитания на машини и съоръжения; 

8. Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията 

по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена 

екзекутивна документация, ако такава е необходима; 

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

инфраструктура; 

10. Технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда - и сертификат за енергийни 

характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за 

енергийната ефективност; 

11. Актове по специални закони, които са необходимо условие за издаване на разрешение за 

строеж и/или за въвеждане в експлоатация; 

12. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите; 

13. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа; 

14. Пълномощно ( в случай, че заявлението се подава от пълномощник) 

 

 

Дата:____________г.      Заявители: _________________ 

гр. Горна Оряховица        (подпис, печат ) 


