
 

Община Мездра                Шифър на услугата        0135/1 
гр. Мездра                                                                 
Област  Враца                                              

 

....................  ......................       
вх. N  дата         

ДО КМЕТА 
       НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за допускане на устройствена процедура по чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  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./ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  КМЕТ, 

Собственик съм (сме) на поземлен имот  пл. №…………………….… в 

масив…………………..………, местност………………..............…..… , землище…………............………….. 

    по плана на гр./с./…………………………… , община Мездра, идентификатор по КК ………………………. 

 Моля на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ да предложите на Общински съвет – Мездра, 

да вземе решение за разрешаване изработването на подробен устройствен план в описания в 

заданието по чл.125 обхват. (за имоти, извън границите на урбанизираните територии) 

 Моля (им), на основание чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, да разрешите изработване на подробен 

устройствен план в описания в заданието по чл.125 обхват (за имоти в границите на урбанизираните 

територии) за строителство на …………....…………...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

/описват се всички видове сгради по предназначение/ 

Приложения: 
1. Документи за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, решение за 

възстановяване на собственост/ 
2. Скица на имота /оригинал/ с координати в обхват /имота на заявителите и съседните 

имоти с данни за собственост, съгласувана с инстанциите, относно възможността 
за захранване с ел. енергия, ВиК и др. ресурси/. 

3. Становище от РИОСВ относно инвестиционното намерение. 
4. Необходимите в зависимост от вида и местоположението на строежа разрешения от 

съответните служби, които се изискват с нормативен акт;  
5. Задание по чл.125 от ЗУТ. 

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

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

Получил заповед №……………………………… на ………………….     ……………………………… ………………………

       дата   име   подпис



 


