
 

 

Община Мездра       Шифър на услугата      0142/1 

гр. Мездра                                                                          

Област Враца                                                       

         До Кмета  

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за издаване на заповед за осигуряване на свободен достъп  

до чужд поземлен имот чл.194 от ЗУТ 
 

От 1. ........................................................................... ЕГН/ЕИК  

   /име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/ 

 

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/ 

 

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

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

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  КМЕТ, 
 

       Желая да издадете заповед, задължаваща собствениците и обитателите на недвижим имот с адрес: 
гр.(с.).......................................... ул. ...................................................... № .........вх. .........ап. ........., находящ се 
в  урегулиран  поземлен  имот  №. .............. в кв. ........... по плана на гр.(с.) 
......................................................., за срок от ......................часа на …………………………….год.  до 
....................часа на .............. 20….. г. да осигурят свободен достъп в имота за извършване на следните 
разрешени (предписани) проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи: 
........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 

(описание на дейностите) 

съгласно разрешение (предписание) за......................................................................................., издадено от 
.......................................................................................................................... № ................. / ............20…..г. 
на следните лица: 
1 ......................................................................................................................................................................................  
2 ......................................................................................................................................................................................  
3 ......................................................................................................................................................................................  
4 ...................................................................................................................................................................................... 

 

        Задължавам се веднага след завършване на гореописаните работи да отстраня всички повреди, 
причинени на недвижимия имот във връзка с изпълнението им. Ако повредите не могат да бъдат 
отстранени, правоимащите (собственици на имота) се обезщетяват за моя сметка и в размер, определен 
по реда на чл.194 ал.5 и чл.210 от Закона за устройство на територията. 
 

Приложения: 1. Документи, издадени от компетентните органи, разрешаващи и /или предписващи  

                             извършването на определени работи във връзка с устройството на територията; 

               2.  Предложение за организиране на свободния достъп и периода за осигуряване и 
скица-копие от действащия устройствен план с указано трасе на достъпа. 
                           3.  Списък и адреси на правоимащите (собственици на засегнатия имот). 

                           4.  Декларации за съгласие от правоимащите. 

 

 

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

 

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


