
Образец 2
(на основание чл. 34, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 8121з-882/25.11.2014 г. (ДВ, бр.

100/05.12.2014 г.)
ДО
ДИРЕКТОРА НА 
СДПБЗН
СТАРШИ КОМИСАР ВЕСЕЛИН ГЕТОВ

И  С  К  А  Н  Е
 за издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие с изискванията на правилата и нормите 
за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите

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

…………………………………………………………………………………………………………….

адрес на строежа: ………………………………………………………………………………………

ЗП: .............................. м2, РЗП: ............................. м2

Искането е внесено от:     Физическо лице                     Юридическо лице   
        Представляващ физическо лице  Представляващ юридическо лице

Данни за физическото лице: ………………………………………………………………………....
                                             (име, презиме, фамилия)

…………………………………………………………………………………………………………...
(адрес)

…………………………………………………………………………………………………………....
(телефон, факс или адрес за електронна поща)

Представляващ: ………………………………………………………………………………………,
                                    (посочва се кого – трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)

Данни за юридическото лице: ………………………………………………………………………
(наименование)

ЕИК: …………………………………   Седалище: …………………………………………………....

Адрес на управление: ………………………………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...
(телефон, факс или адрес за електронна поща)

Приложения към искането:  
1.   когато искането се подава от упълномощено лице - пълномощно с нотариална заверка на
подписа;
2.   документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на МВР по Закона за държавните такси;
3.    копие от разрешение за строеж;
4.    копие от окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15
от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.)
Други приложения: ……………………………………………………………………………………

Внесена държавна такса по тарифа № 4, чл. ............. ал. ............. т. ......... - ........................ лв.

................ м2 (лин. м.) по .......................... лв. = ........................... лв.

Общо:        .......................... лв.

Дата: ……………………………. Подпис: …………………………
Копията на приложените документи се подават заверени с подпис и печат за вярност с оригинала.


