
 

Община Мездра                     Шифър на услугата     0102/1  
гр. Мездра                                                           

Област  Враца                                                                           

          До 

......................./......................     Дирекция ”Устройство на  

      вх. N         дата      територията” 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за издаване на скица- виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ   

/ Комплексна административна услуга/ 
 
За физически лица :  

От .......................................…………….....................................ЕГН....................................... 
  /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ 

 Адрес: ......................................................................................................тел:...............................................  
       /област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап/. 

От .......................................……………......................................ЕГН...................................... 
  /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ 

 Адрес: .......................................................................................................тел:...............................................  
       /област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап/. 

За юридически лица :  
От .......................................…………….................................................................................... 
ЕИК ..................................адрес на управление........................................................................................... 

  /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ 

Представлявано от ........................................................................................................................................ 
            тел:................................  

 

 Моля, да ми/ни бъде издадена скица за У.П.И. №…………… пл.№………………..… в кв..…......... от действащия 
кадастрален, регулационен и застроителен план на ................................................. ........................................... 

гр.(с.)  ……........................……..., община Мездра, намиращ се на адрес: ............................................................... 

.....................................................................................................…............................................................................. 
                                                                        / жк, ул.,бл.,вх.,ет.,ап./ 

която е необходима за виза за: ....................................................................................................................................................................   
                     /проектиране, узаконяване, строеж, преустройства, проводи на инженерната инфраструктура, ПУП/ 

 
  Заявлението се попълва от собствениците на имота или упълномощено лице 

Приложения: 
1. Актуален документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./; 
2.    Документ за уредени придаваеми части към имота. (при необходимост) 
3.    Договор в нотариална форма с останалите собственици (при  проектиране в съсобствен имот)   
4.   Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в  

                 етажната собственост (при надстройка и/или пристройка на сграда–етажна собственост). 
5.  Копие  от  разрешението  за  ползване  на  обекта  (при  преустройство  или   промяна  на предназначението) или от 

разрешението за строеж (при  преустройство  или   промяна  на предназначението по време  на   строителството).  
7.    Квитанция за платена такса№………..…………………….……….от….……….…..год. 

 

забележка: За имота няма (има) преписка за незаконно строителство. техник: ............................................... 
 

Срок за изпълнение: 14дни/ 7 дни  
   Дължима такса:  такса скица-виза А4: -25,00лв. /32.50лв. 

              такса удостоверение за наследници/издава се служебно при необходимост/ -  4,00лв 
 

 Във връзка с издаването на документа съм /сме съгласни да се ползват личните ми /ни данни.  
Документа желая да получа:  

 В ОЦУИГ на Община Мездра  
 Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването; 
 По електронен път на e-mail:..................................................................................... 

 

 гр.Мездра       Заявители:  1. ...................................... 
                                подпис 

Дата: ………..20.......год                    2. ...................................... 
              подпис 

 


