Обр. № ZAV_6_150
Вх. №__________________/ 20____ г.
Чрез
Главния архитект на
Община Белоградчик
До
Кмета на
Община Белоградчик

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
(по чл. 150 от ЗУТ)

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)

Желая/ем да изградим/име_______________________________________________________
(посочва се видът и предназначението на строежа)

в (съ)собствения ми/ни поземлен имот с площ _____________________ кв. м., находящ се в
гр.(с)___________________, УПИ №______________/ПИ (поземлен имот) пл.№ __________
кв. _______, местност______________________, землище __________________________
по плана на гр.(с)___________________, ул._______________________________________;

Моля/им да допуснете изработването на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за застрояване на посочения имот с части:
1. Проект за ПУП;
2. Проект за работен устройствен план (ако е необходим);
3. Инвестиционен проект (фаза и части)________________________________________;
Мотиви:
Желая/ем и разполагам/ме с възможности да реализираме инвестиционната
инициатива в максимално кратки срокове __________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
(излагат се конкретните мотиви и се описват функциите на искания строеж)

Приложение:
1. Документ за собственост (друго вещно право) _____________________________________
2. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на
заявителя)________________________________________________________________________________;
3. Нотариално заверено пълномощно №_______________от__________________________;
4. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план);
_________________________________________________________________________________________________________________________

5. Данни за налична инфраструктура________________________________________________;
6. Други: ___________________________________________________________;

С уважение: 1._________________________;
(подпис)

2._________________________;
(подпис)

гр. Белоградчик
______________________
(дата)

3._________________________;
(подпис)

Забележки:
1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от
спецификата на случая;
2. Когато искането се подава от пълномощник, се прилага и копие от
пълномощното;
3. Когато искането се подава от фирма или юридическо лице, се
посочват и данните: наименование; седалище - адрес на управление;
БУЛСТАТ; данъчен номер; лицето, което го представлява;

