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Строеж:
Местонахождение:
Собственици и инвеститори:
Независим строителен надзор (технически контрол):
Изпълнител:
Проектант:

АКТ
за установяване годността за приемане на строежа
Днес
г., подписаните представители на :
А. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Главен изпълнител
2. Подизпълнителите:
2.1. По част:
2.2. По част:
Б. СОБСТВЕНИКА (ИНВЕСТИТОРА):
1.
2.
В. НЕЗАВИСИМИЯ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ):
1.
Г. ПРОЕКТАНТА:
1.
Д. НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА:
1.
2.
се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за държавно
приемане.
След като прегледахме:
1. Разрешението за строеж №
от
г. издадено от
на община и/или
акт за узаконяване №
от
г. на община
,
2. Одобрените на
от
проекти и екзекутивната документация
,
3. Договора (договорите) за строителство
и анексите към него (тях):
,и
след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа
КОНСТАТИРАХМЕ:
1. По издадените строителни книжа и строителната документация:
2. По изпълнение на строежа:
3. По състоянието на строителната площадка:
4. По състоянието на околното пространство:
Въз основа на горните констатации
РЕШИХМЕ:
1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти, договора
(договорите) за строителство и съответните анекси към него (описани в общата част на
настоящия акт) и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира
изпълненото строителство.
2. Определяме общ срок за отстраняване от
на всички недостатъци по
изпълнените строителни и монтажни работи (СМР)
до
г.
3. Определяме срок до
г. за премахване от
на временно запазените
сгради, постройки и др. от временното строителство.
4. До издаване на разрешение за ползване, строежът (частта, етапа от него) остава
на съхранение на
.
5. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата
строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и
измервания, а именно:
а)
;
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б)
;
в)
;
6. Упълномощаваме от името на всички собственици да ни представлява като
единствен участник в процедурата за издаване на разрешение за ползване:
.
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