
                                                                                                                                                                      Обр. № ZAV_15_48   

Вх. №__________________/ 20____ г. 

До 

Главния архитект на  
Община Белоградчик 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на разрешение за строеж на ограда 
(чл. 148 от ЗУТ и във връзка с изискванията на чл. 48) 

 

От 1. ___________________________________________________________________  
(име, презиме, фамилия) 

постоянен адрес: ________________________________________________________________  
(област, община, населено място, 

жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап., телефон) 

2. _____________________________________________________________________  
(име, презиме, фамилия) 

постоянен адрес: ________________________________________________________________  
(област, община, населено място, 

жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап., телефон) 

3. ______________________________________________________________________  
(име, презиме, фамилия) 

постоянен адрес: _________________________________________________________________  
(област, община, населено място, 

 _______________________________________________________________________________  
                                                  жк, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап., телефон) 

Моля/им на основание чл. 148 и във връзка с изискванията на чл.48, ал. _____ от ЗУТ 

да ми/ни бъде издадено разрешение за строеж на ограда на УПИ №____________________ 

кв. _______, местност___________________, землище _____________________________  

по плана на гр.(с)___________________, ул._______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 

Вид на оградата _________________________, дължина _________________, височина 

___________ до ___________ м. от прилежащия терен. 



Моля/им да ми/ни бъде разрешено отклонение от изискванията за огради, както 

следва: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(описват се подробно исканите изключения, отнасящи се до:  

вид, форма, височина, материали и др.) 

( 

Приложение: 

1. Документ за собственост (друго вещно право)_______________________________________ ; 

2. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план) ________________; 

3. Мотивирано предложение за допускане на отклонение от изискванията за оградите по ЗУТ; 

4. Три копия от индивидуален инвестиционен проект (когато оградата е в отклонения от 

изискванията); 

5. Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти (когато оградата е плътна с 

височина над 0.60 м. – чл. 48, ал. 3 от ЗУТ); 

6. Конструктивен проект, подписан от КТК с приложен лиценз или конструктивно становище, 

подписано от КТК с приложен лиценз (чл. 147, ал. 2 от ЗУТ); 

7. План за Безопасност и Здраве (когато е необходим); 

8. Нотариално заверено пълномощно №_______________от___________________________; 

9. Други______________________________________________________________________; 

 

 

 

 

 

 

Забележки:  

1. Изброяването на приложените документи към заявлението е 

примерно и зависи от категорията и спецификата на строежа; 

2. Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник; 

3. Когато заявлението се подава от юридическо лице, се 

попълват БУЛСТАТ и други необходими данни. 

гр. Белоградчик 

______________________ 

(дата) 

С уважение: 1._________________________; 

(подпис) 

 

2._________________________; 

(подпис) 

 

3._________________________; 

(подпис) 


