
2113 – Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си 

поради изтичане на срока 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Център за административно обслужване” – в сградата на Община Сърница, ул. 

„Свобода” №20, тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg; Работно 

време: 08:00 – 17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Главен архитект на Община Сърница 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието 

си поради изтичане на срока му /по образец/; 

 Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър; 

 Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта (за сгради на 

жилищностроителни кооперации); 

 Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с 

Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл.139, ал.5 

от ЗУТ, на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите 

копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се 

определят съгласно посочената наредба - 2 бр.; 

 Разрешение за строеж; 

 Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината 

на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за 

културното наследство или по друг специален закон, и съответствие на 

инвестиционния проект с условията в тези актове; 

 Оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ; 

 Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или 

разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, 

издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; 

 Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от 

експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в 

случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл.140а от ЗУТ; 

 Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на 

населението за строежите от първа, втора и трета категория; 
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 Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство - за 

недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им 

зони.; 

Забележка: Документите по-горе се изискват само ако е изтекъл срока на 

действие на вече представените при издаването на разрешението за строеж! 

 Документ за платена такса. 

 

Такса на административната услуга: 

 50% от  таксата по т.21 от Приложение №3 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община 

Сърница съобразно вида и категорията на строежа. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 7 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на 

срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на 

строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се 

извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото 

разрешение за строеж. 

 Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по ал.2, т.1 подновява срока 

за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в 

случаите по т.2 и 3 подновява срока за завършване на строителството. 
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ДО  

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ  

НА ОБЩИНА СЪРНИЦА  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за презаверяване на разрешение за строеж,което е изгубило действието си поради изтичане 

на срока му 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2113) 

  

От .................................................................................................................................................................. , 

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК ...................................................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на 

управление на юридическото лице: гр./с. .................................................., община ................................, 

област ................................................., ул. (ж.к.) ........................................................................................., 

тел.: ........................................................., електронен адрес …………………………............................... 

Юридическото лице се представлява от ................................................................................ ..................... 

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

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното ............................................................................................................................. 

Заявявам желанието си да ми бъде презаверено издадено Разрешение за строеж № 

……………………………… изд. от …………………………………………………………………….. 

на обект: ......................................................................................................................................................... 
(наименование на строежа/обекта според инвестиционния проект) 

в собствения ми/ни недвижим имот (притежаваме отстъпено право на строеж), представляващ 

УПИ/ПИ № ......................................, кв. № ..................................,по плана на ......................................, с 

административен адрес: гр........................................община...........................................................област 

.............................................., ул. ....................................................................................................... 

 

Притежавам одобрен технически/работен инвестиционен проект № ................../......................... г. 

или одобрен идеен проект (извършена е предварителна оценка за съответствие с предвижданията на ПУП, с 

правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите за функционалност, 
транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за съгласуваност между 

отделните части на проекта). 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър; 

 Документът за собственост е вписан под акт № ......., том........, година ............... в 

Службата по вписванията ....................................................................................... .........................  

(отбележете със знак , когато документът е вписан, и попълнете данните за вписването). 

2. Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта  

(за сгради на жилищностроителни кооперации); 

3. Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с Наредбата за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл.139, ал.5 от ЗУТ, на хартиен и 

електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните 
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проекти и на документите и данните към тях се определят съгласно посочената наредба - 2 

бр.; 

4. Разрешение за строеж №…………………………... изд. от …………………………………….; 

5. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на 

строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или по друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с 

условията в тези актове; 

6. Оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ; 

7. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или 

разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, 

издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; 

8. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от 

експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, 

когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл.140а от ЗУТ; 

9. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за 

строежите от първа, втора и трета категория; 

10. Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство - за недвижими 

културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.; 

Забележка: Документите по т.5 – 10 се изискват само е изтекъл срока на действие на 

представените при издаването на разрешение за строеж! 

11. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път. 

За извършване на плащания по банков път: 

Обслужваща банка:  INTERNATIONAL ASSET BANK- гр.Сърница 

Банкова сметка : BG23IABG74918427098200, BIC: IABGBGSF 

вид плащане 448001- такса за технически услуги 

 Плащането е извършено по електронен път  

(отбележете със знак , когато плащането е извършено по електронен път). 

Такса съгласно т.24 от Приложение №3 към Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница 

 50% от  таксата по т.21 от Приложение №3 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община 

Сърница съобразно вида и категорията на строежа 

 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО (Център за административно обслужване). 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.................................................................................................................. .................................................., 
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като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

• като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

• като вътрешна куриерска пратка; 

• като международна препоръчана пощенска пратка. 

По електронен път на електронна поща ........................................................................................ ...... 

 

 

Дата: .......................                                                                     Заявител: ...........................  
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