
 

 

  Община Мездра       Шифър на услугата      0112/1 
гр. Мездра                                                            

Област Враца                                                                                                                                                    
    

...........................................………..                 До 

вх. N                     дата                                                                      Дирекция ”УТИОСХД” 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за издаване на комбинирана скица с одобрена кадастрална карта за 

виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ  

 
 

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. 140 от ЗУТ, да бъде издадена комбинирана скица от 
одобрения регулационен и застроителен план за У.П.И. №……….. в кв. ……..…. по плана на гр.(с.)  
……........................……..., община Мездра, и от одобрена кадастрална карта за П.И. с идентификатор 
№ …………………………..  с виза за: ………………………………..……………………………………….……… 

  ..........................................................................................................…................................................................ 
                                                /проектиране, строеж, преустройства, проводи на инженерната инфраструктура, ПУП/ 

 
 

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

                  етажната собственост (при надстройка и/или пристройка на сграда–етажна собственост). 
6.    Копие от удостоверение за наследници  (при необходимост). 
7.    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).  

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

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

    

     

Мездра       Заявители:  1. ...................................... 
 Дата: ……...…..202..г.                             подпис 
 

         
          2. ...................................... 
              подпис 

 

Получих скица-виза №………………………… на ………………….     ……………………………………..     ………………… 
            дата           име          подпис 


