
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 

 /§16, ал.1 от ПР на ЗУТ, §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ/ 
 

Долуподписаните: 
 

1. ……………………………….…………………………………………………… 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН …..………………………., л.к.№ ………..………………….., издадена на 

…………………………….. от МВР гр. ………………………… 
 

Постоянен адрес: ……………………………………………………………………. 
/община, населено място, улица №/ 

 

 

2. ……………………………….…………………………………………………… 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН …..………………………., л.к.№ ………..………………….., издадена на 

…………………………….. от МВР гр. ………………………… 
 

Постоянен адрес: ……………………………………………………………………. 
/община, населено място, улица №/ 

 

 

 

На основание §127, ал.9 от ПЗР на ЗИДЗУТ/д.в. бр.82/2012год./ 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М Е: 
 
 

че съществуващият/щите в УПИ/имот с пл.№/ …………..……….., кв……….…, 

по плана на гр./с./ …………………………….., община …………………………. 

с административен адрес: ул. …………………………………………….. № ……. 
 

строеж/и/: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 
/описват се: видът на строежа; етажност; вид на конструкцията; застроена площ; 

разгъната застроена площ и др. данни/ 

 

е бил/са били  изграден/и  през …………….. от ………………………………….… 
                                                                     /месец, година/ 

 

 

За неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

 

Гр./с./…………………..                               ДЕКЛАРАТОРИ: 1………………….. 

Дата: 

           

 

                                                                                                    2………………….. 

   

 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ за строежи, строени преди 31.03.2001год. 
 

         Относно: ................................................................................................................. 
/описание на строежа, вид, застроена площ, от какво е изграден/ 

 

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

находящ/а/ се в имот с пл.№ .............., парцел ..............., кв. ................... по плана 

на гр./с./ ........................................................, община ................................................. 

с административен адрес ............................................................................................... 
 

         1. ......................................................................................, ЕГН.............................. 

живущ в гр./с./....................................... ул.........................................................№........ 

притежаващ лична карта №.................................., издадена на ................................., 

от  ..................................................................................................................................... 
 

         2. ......................................................................................, ЕГН.............................. 

живущ в гр./с./....................................... ул.........................................................№........ 

притежаващ лична карта №.................................., издадена на ................................., 

от  ..................................................................................................................................... 

          

         с настоящата ДЕКЛАРИРАМЕ че: 

 

         ♦Строителството на горецитираната сграда е изпълнено до 31.03.2001год. 

        ♦Не са образувани преписки в системата на ДНСК относно 

закосъобразността на строежа. 

        ♦От завършване на строежа до сега обектът се е ползвал и се ползва по 

предназначение. 

         Съгласен/и съм/сме да бъде издадено удостоверение за търпимост за 

строеж: …………………………………………………………………………………, 

разположен в имот с пл.№ ……., парцел ……….., кв……. по плана на 

……………………………….., община Алфатар.   

 

       Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК. 

        Настоящата декларация е необходима за представяне пред община Алфатар 

за издаване на Удостоверение за търпимост на съществуваща жилищна сграда 

със ЗП ……кв.м.,стопанска сграда със ЗП ……кв.м. и гараж със ЗП …….км.м. 

 

 

                                                    ДЕКЛАРАТОРИ: 1. ....................................................

    /                                                    / 

 

                                                                                   2. .................................................... 

                                                                                    /                                                    / 

 

 

 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ за строежи, строени преди 31.03.2001год. 
 

         Долуподписаните 
 

         1. ......................................................................................, ЕГН.............................. 

живущ в гр./с./....................................... ул.........................................................№........ 

притежаващ лична карта №.................................., издадена на ................................., 

от  ..................................................................................................................................... 

 

         2. ......................................................................................, ЕГН.............................. 

живущ в гр./с./....................................... ул.........................................................№........ 

притежаващ лична карта №.................................., издадена на ................................., 

от  ..................................................................................................................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е, 

 

        че ………………………………………………………...., разположена в имот 

с пл.№ …….., парцел ……….,кв…….., по плана на гр./с./ ………………………., 

община Алфатар, собственост на ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

1.…………………………………………………. ЕГН ……………….. живущ в 

гр./с./…………………………, ул…………………………………………..№ ……, 

притежаващ л.к.№ ………………………., издадена на ……………………………. 

от МВР …………………………  

2.…………………………………………………. ЕГН ……………….. живущ в 

гр./с./…………………………, ул…………………………………………..№ ……, 

притежаващ л.к.№ ………………………., издадена на ……………………………. 

от МВР …………………………  
 

е построена през ………………… год. 

 

          Съгласен/ни съм/сме да бъде издадено удостоверение за търпимост на 

строеж: …………………………………………………………………………………. 

разположена в имот с пл.№………, парцел ……….., кв. …….. по плана на 

гр./с./……………………………, община Алфатар. 

             

           Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК. 

           Настоящата декларация е необходима за представяне пред община 

Алфатар за издаване на Удостоверение за търпимост на ………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Декларатори:  1. …………………..                                 2. ……………………… 

                           /                                /                                 /                                     / 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


