
 

Община Мездра                       Шифър на услугата       0107/1 
гр. Мездра                                                                   

Област  Враца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   До 

.............................................       Дирекция ”УТИОСХД”  
      вх. N         дата       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за одобряване и издаване на разрешение за строеж на комплексен проект за  

инвестиционна инициатива /КПИИ чл.150 от ЗУТ/ 
 

От 1. ....................................................................................... ЕГН/ЕИК  
                         /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ или /име на юридическото лице/ 

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

2. .................................................................................. ........ЕГН/ЕИК  
                         /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ или /име на юридическото лице/ 

 

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

      

Заявявам/е искането си, на основание чл. 150 от ЗУТ, да бъде одобрен комплексен проект за 
инвестиционна инициатива и да се издаде разрешение за строеж. Проектът съдържа следните съставни 
части:  

1.проект за подробен устройствен план (ПУП) или изменението му (ЧИПУП) - (ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП, ПП) 
/вярното се загражда/ в следния обхват: 

 
у.п.и.№................., кв..........., по плана на гр.(с.).............................. идентификатор по КК................................ 

собственост на ............................................................................................................................................................ 

у.п.и.№................., кв..........., по плана на гр.(с.).............................. идентификатор по КК................................ 

собственост на ............................................................................................................................................................ 

у.п.и.№................., кв..........., по плана на гр.(с.).............................. идентификатор по КК................................ 

собственост на ............................................................................................................................................................ 

 (при повече имоти обхвата се описва на гърба на заявлението) 

2. инвестиционен проект за ................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................
.                                                          (описва се вида на новопроектирания строеж) 

ПРИЛОЖЕНИЯ:   

1.  Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася КПИИ 
2.  Копия от удостоверения за наследници  (при необходимост) 
3.  Копие от съдебно решение (ако проектът се изготвя по съдебно решение – чл.134, ал.2, т.7  ЗУТ) 
4.  Скица/и от действащия  ПУП -........ бр. 
5.  Разрешение от Кмета за изработването на КПИИ  № ..............................................год. 
6.  Проект за ПУП съгласно Наредба № 8 на министъра на МРРБ. 
7.  Инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 на министъра на МРРБ –3 копия ............ бр.  
8.  Решение по ОВОС по реда на Закона за опазване на природната среда. 
9.  Оценка за съответствието по чл. 143 ал.1 т.1от ЗУТ. 
10.Изходни данни от експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на  техническата 

инфраструктура. 
11. Договор в нотариална форма със съсобствениците по чл.183 ал.1 ЗУТ (при строеж в съсобствен имот); 
-    или договор за учредяване право на строеж и декларация-съгласие с нотариална заверка на mодписите на 

всички етажни собственици (при надстройка и/или пристройка на сграда – етажна собственост по чл.183 ал.2 ЗУТ); 
-  или договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите етажни собственици (при 

преустройство с присъединяване на обща част  към самостоятелен обект по чл.185 ал.3 ЗУТ); 
- или решение на общо събрание на собствениците и изрично писмено съгласие на всички собственици-

непосредствени съседи на обекта  ( при  преустройства на обекти в етажна собственост по чл.185 ал.2 от ЗУТ). 
12. Становище от РСПБЗН за строежите от първа, втора и трета категория 
13.Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. (ако изменението на 

ПУП е за промяна на границите между съседни у. п. и.). 
забележка:   за издаване на разрешение за строеж – окончателен договор 

                                               

                                                  Заявители:   1. ................................ 
            подпис 
                           2. ................................. 
            подпис 

      получил одобрен КПИИ №............./..............202...г   подпис :..........................................



 


