
 

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К  
 

 

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А, тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 602 890 

ДО          

КМЕТА   

НА ОБЩИНА ПЕРНИК       

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 регистриране на строеж от четвърта или пета категория 

От 

1. ________________________________________________________________ ЕГН  
(собствено, бащино и фамилно име / наименование на юридическото лице/ упълномощено лице) 

Представляван(о)от: __________________________________________________________________________ 
(собствено, бащино и фамилно име / наименование на юридическото лице / упълномощено лице и съгласно какъв документ) 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

БУЛСТАТ: ________________________   Телефон за връзка: _____________________ 
 

2. ________________________________________________________________ ЕГН  
(собствено, бащино и фамилно име / наименование на юридическото лице/ упълномощено лице) 

Представляван(о)от: __________________________________________________________________________ 
(собствено, бащино и фамилно име / наименование на юридическото лице / упълномощено лице и съгласно какъв документ)  

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

БУЛСТАТ: ________________________   Телефон за връзка: _____________________ 

ЗАЯВЯВАМ(Е) 

искането си да ми(ни) бъде регистриран строеж №________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование на строежа, съгласно издаденото разрешение за строеж) 

категория на строежа:________________, височина _______ м, на _______ етажа, със ЗП _______ кв. м и 

РЗП ________ кв.м, намиращ се в УПИ __________________, ПИ ____________________, кв. ______, по 

плана на гр./с. __________________________, местност _____________________, с административен адрес: 

____________________________________________________________________________________________   

и да ми(ни) бъде издадено Удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 

 

 

Приложения: 

I. За строежите от пета категория: 

1. Документ за собственост – нотариален акт, договор за учредено право на строеж в чужд имот или 

документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон или друг документ; 

2. Пълномощно (при необходимост); 

3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от четвърта категория. 

4. Разрешение за строеж  (Акт за узаконяване); 

5. Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите 

контролни нива – акт образец № 2 и 2а; 

6. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова че 

подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – акт образец 3; 

7. Заповедна книга – акт образец № 4; 

8. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната 

конструкция – акт образец № 7; 

9. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – акт образец № 12; 

10. Акт образец №14 за приемане на конструкцията; 

11. 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 изпитания на машини и съоръжения – 

акт образец № 15; 

12. Удостоверение, че е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 и 

3 и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР: 

        

        

Вх. №: 



- За териториите с одобрена кадастрална карта – от Службата по геодезия, картография и кадастър 

- За всички останали територии – от Община Перник 

13. Технически паспорт на строежа, придружен с енергиен сертификат; 

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

инфраструктура; 

15. Декларации и сертификати на вложените по време на строителството материали и продукти; 

16. Сертификат за контрол с протоколи за контрол на импеданс на контур „Фаза защитен проводник” и 

други протоколи от орган за контрол от вид С; 

17. Становища за въвеждане в експлоатация на обекти за обществено обслужващи дейности от РЗИ и РС 

ПБЗН; 

18. Квитанция за платена такса. 

II. За строежите от четвърта категория: 

1. Всички необходими документи за регистриране на строеж от пeта категория; 

2. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛИ: 

1. ________________________  2. ________________________   
                                       (подпис)                                                                                (подпис) 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

 

          има          няма преписка за незаконно строителство 

Служител на отдел ИПКС: _____________________________________________________________________ 
(име и фамилия, дата и подпис) 

 

 

          има          няма задължения към Община Перник 

Служител на отдел „Регистрация и обслужване”:__________________________________________________ 
(име и фамилия, дата, подпис и печат) 


