
 
 

 
Срок на изпълнение и дължима такса:  

 50 лева - 7 дни /обикновена услуга/;  
 75 лева - 5 дни /бърза услуга/;  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка  

и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
 

 
От . ………………………………………………………………………… ЕГН/ЕИК ...………….……...…. 
    

(трите имена/наименование) 

Адрес за кореспонденция:  ………..…………………………………………………………………………  
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх, ет, ап.) 

електронна поща ……………...…………………………… телефон за връзка: ..……………….………, 
(задължително) 

в качеството ми на лице, упражняващо строителен надзор/технически ръководител 

Представлявано от ………………………………………………………...…………………………………..
      (трите имена на представляващия/пълномощника) 

 
 Моля да осигурите присъствието на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на …………. 20……… г. 

от …………… часа на място на строеж: ……………………………………………………………………. 

     (наименование на строежа) 

намиращ се в УПИ ……………………, ПИ ……………………………, кв. ……………., по плана на  

гр./с. ……………………………….,  имот с идентификатор ……………..………………., съгласно КК 

на гр. Перник, с административен адрес: …………………………………………………………………, 

с цел съставяне и подписване на протокол за откриване  на  строителна  площадка  и  определяне  на 

строителна линия и ниво. 
 

За строежа има издадено и влязло в сила разрешение за строеж № ________ / __________________ г.  

 

Прилагам следните документи: 
 Документ за платена такса за административната услуга. 

 
Дата: .......................        ЗАЯВИТЕЛ: ......................... 

(ден, месец, година)                                                                                                         (подпис) 
Като администратор  на  данни  Община  Перник  обработва  лични  данни  в  съответствие с принципите на 

Общия регламент относно защ ита на данните. По въпроси  относно  обработката  на  Вашите  данни,  както  и  за 
упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в  Община  Перник.  Повече 
информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете  с  политиките  за  защита  на 
лични данни на Община Перник, публикувани на официалния сайт на общината: http://pernik.bg   

Идентификатор на услугата 
Административен регистър-
1990  
До Община Перник  

 
АР-  1990  -…….…/………20..…г.

         вх. №        дата  

 

 
Община Перник  

                 Сертифицирана по ISO 9001:2015  
 

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