
УСЛУГА № ОБА3 – 43 

Издаване констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 

 

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. 181, ал.2 

 Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал.3 

 

 

Необходими документи: 

  Документ за собственост; 

 Разрешение за строеж; 

 Протокол обр. 2 със заверени кота корниз и кота било; 

 Акт обр. 14 за приета конструкция на сградата; 

 Квитанция за платена такса 

 

Такса на административната услуга: 

 20 лв. 

 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

   30 дни 

  

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма законово регламентиран срок. 
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ДО КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 

И С К А Н Е 

за издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж  

 

От………………………………………………………………………….………………….. 

За наследници на………………………………………………………………..…………….  

Адрес за кореспонденция: гр./с/……………………………………………………..……….. 

    ул…………………………………………………..……№……. 

Телефон за връзка……………………………………E-mail…………………...……………. 

 

Господин Кмете, 

Собственик съм на апартамент(жилище) на …………..етаж от жилищна сграда построена в 

УПИ………, квартал ………..по плана на гр./с/………………………………, в имот с идентификатор 

………………………по Кадастралната карта и кадастралните регистри  за землището на 

гр.Сандански (когато имота е в чертите на гр.Сандански).  

Моля на основание чл.181 от ЗУТ да ми бъде издадено удостоверение за етапа на изграждане 

на строежа(жилището) – груб строеж(карабина), завършен вид. 

Настоящето удостоверение ми е необходимо да представя пред нотариус, банка, отдел 

„Местни данъци и такси”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Документ за собственост; 

 Разрешение за строеж на сградата; 

 Протокол обр.2 със заверени кота корниз и кота било; 

 Акт образец 14 за приета конструкция на сградата; 

 Такса удостоверение    -  20 лева  

 

С УВАЖЕНИЕ: 


