
 

 

Община Мездра           Шифър на услугата     0108/1 
гр. Мездра                                                      

Област  Враца                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    

.............................................      До  Главния архитект 
 вх. N  Дата                                                                                     на Община Мездра 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за одобряване на идеен инвестиционен проект 

 

                                                                               
 

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

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

 
....…......…………….........................................................тел. ............................... email …………….……………….. 

  
 

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

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

 
....…......…………….........................................................тел. ............................... email …………….……………….. 

       Желая (желаем) да бъдат одобрени приложените проекти за:…….………………………………….…………… 

   

  …..…………………………………………...........…………....................................................................................... 
/строеж, надстройка, пристройка, преустройство/ 

 

в У.П.И ................ пл.№…………..в кв..............по плана на гр./с./…………………………..….община Мездра,  

 

идентификатор по КК………………., намиращ се на адрес:……..…….…….……………....................................... 
                                                                       /ул., сграда, N, вх., ет., ап./. 
 

  ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Копие от документа за собственост или учредено право на строеж; 

 2. Копие от удостоверение за наследници  (при необходимост). 

 2. Скица-виза за проектиране; 

 3. Три копия от инвестиционен проект в идейна фаза  по Наредба № 4 на министъра на МРРБ   

 4. Необходимите в зависимост от вида и местоположението на строежа разрешения от 
съответните служби, които се изискват с нормативен акт;  

 5. 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). 

6. Нотариално заверена декларация от съседите за строеж на регулационната линия (когато се 
изисква); 

7. Изходни данни от експлоатационните дружества 

8. Становище от РСПБЗН за строежите от първа, втора и трета категория. 

9. Оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите /с 
комплексен доклад по чл.142, ал.6, т.2 ЗУТ или с   протокол от ОЕСУТ/ 

10. Решение по ОВОС по реда на ЗООС (при необходимост) 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Заявители:   1. ................................ 

                                                                                                                               подпис 

 

 

                                                                                                                   2………………………. 

                                                                                                                                 подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получил проект №……………………………… на ………………….     ……………………………… ………………………

       дата   име            подпис 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


