
  

Община Мездра          Шифър на услугата     0111/1 
гр. Мездра                                                       

Област  Враца                                                                                              

         

                                                                                              До    Главния архитект  

.............................................……….                                                                    на Община Мездра 
вх. N  дата                                                             
       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за строеж  

 
 

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 ), на основание чл.148, ал.2 от ЗУТ, да бъде издадено разрешение за строеж на  
 
........................................................................................................................................……........................ в  

 

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

 

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

въз основа одобрените проекти на ...............……… г. от .............................................................................. 

  
 

 Моля да ми (ни) разрешите да бъдат запазени временно съществуващите сгради, което е отразено 

в проекта до въвеждане в действие на новата сграда (чл. 148, ал.9 от ЗУТ). 

  

Приложение: 1. Документ за собственост или учредено право на строеж; 

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

                        3. Одобрен инвестиционен проект – 3 комплекта; 

                   4. Договор в нотариална форма със съсобствениците по чл.183 ал.1 ЗУТ ( при  на строеж в 
съсобствен имот),  

или документите, описани в чл.183ал.2 ЗУТ(преустройство на обект-етажна собственост)  

или документите, описани в чл.183ал.3 ЗУТ (присъединяване на обща част от ет. собств.) 

                    5.Разрешение / удостоверение за ползване / (Протокол образец 16) при преустройство / 
промяна на предназначението на съществуваща сграда или част от нея. 

                        6. Договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ, ВиК,...) или документи доказващи 
съществуващо присъединяване. 

                    7. Квитанция за платена такса №……………………………………от……………………год. 
 

          

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

            

                                                                                                                                  2. ................................... 

           

  

получил разрешение за строеж № ....... / ....................... 202.. г.                 подпис: ....................................... 

   


