
УСЛУГА № ОБА3 – 27 

Регистриране на технически паспорт на строеж 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” №14,  

тел. 0746/89099, 0888/838313, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg 

 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура” - в сградата на Община Сандански, 

етаж IV 

 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за устройство на територията – чл. 176а от ЗУТ и чл.16 от Наредба №5/28.12.2006 

година за техническите паспорти на строежите 

 

Необходими документи: 

 Искане по образец; 

 Два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта и 

електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен образ 

от екземпляра, предназначен за регистриране; 

 Разрешение за ползване на строежа. 

 

Такса на административната услуга: 

 20 лв. -  чл.37, т.37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги, приета с решение № 48/12.03.2008 година на Общински съвет Сандански. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 7 дневен срок от подаване на документите.  

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма законово регламентиран срок. 
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Срок – 7 дни 

ДО  

КМЕТА  

НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

За регистриране на технически паспорт на строеж от първа, втора и трета категория  

и преди издаване на разрешение за строеж за строителни и монтажни работи като основен ремонт, 

реконструкция, основно обновяване и преустройства, реставрация и адаптация,  

при които се засяга конструкцията на строежа  

 

От:  1. ........................................................................................ ЕГН/ЕИК.................................................... 

представляващ: .............................................................................................................................................. 

адрес.................................................................................................., тел. за контакт:.................................; 

2. ................................................................................................ ЕГН/ЕИК.................................................... 

представляващ: .............................................................................................................................................. 

адрес.................................................................................................., тел. за контакт:.................................; 

3. ................................................................................................ ЕГН/ЕИК.................................................... 

представляващ: .............................................................................................................................................. 

адрес.................................................................................................., тел. за контакт:.................................; 

 
Уважаеми г-н Кмет, 

Моля да бъде регистриран технически паспорт на строеж: ...……………………………… 

…………………………………………………………………, находящ се в УПИ /ПИ  №……………, 

кв./местност ……………………………….. по плана/землище на гр./с…………………………………. 
(описва се точното наименование на строежа) 

 

Прилагам следните документи:   

І. За строежите от първа, втора и трета категория:  

1. Технически паспорт на хартиен носител   –   2бр.; 

2. Технически паспорт на магнитен носител  –   1бр.; 

3. Копие от Разрешение за ползване;    

ІІ. За строителни и монтажни работи като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване 

и преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа:  

1. Технически паспорт на хартиен носител   –   2бр.; 

2. Технически паспорт на магнитен носител  –   1бр.;  

3. Копие на документ за собственост; 

4. Копие от Разрешение за строеж №.................../.................................г. издадено то Гл. архитект на 

Община Сандански; 

ІІІ. Такса  20лв. 

 

    1. ................................. 
                       (подпис и печат) 

 

          2. ................................. 
             (подпис и печат) 

 

   3. ................................. 
                                                                                                                        (подпис и печат) 

 


