
 Стр 1 от 1URI 2111

Вх. №                 До Кмета

Дата:                  на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е  
за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и 

схеми

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

област община

ул. (ж. к.) телефон:

e-mail:

Юридическото лице се представлява от 
      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 

Като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ желая да бъде изготвена справка за:

(точно описание на обекта/сградата)

 в УПИ (парцел)  квартал

по действащия ПУП на гр./с. община 

на който 

Същата е необходима за 

Прилагам следните документи:

Документ за собственост (отстъпено право на строеж или друго вещно право);

Удостоверение за наследници (когато документа за собственост е на името на наследодател на заявителя) - 
служебно

Скица – извадка от действащ ПУП или скица от СГКК 
Други

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 03.02.2023 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


 Стр  от 
Вх. №
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Дата:
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ден, месец, година
община/район/кметство
З А Я В Л Е Н И Е 
за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
Адрес:
                                                      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 
Като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ желая да бъде изготвена справка за:
(точно описание на обекта/сградата)
Прилагам следните документи:
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
211101ZVLNv01
2111001ZVLNv01.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	VnNomer: 
	DateVhNomer: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	ZvlnPersonFirstName: 
	ZvlnPersonMiddleName: 
	ZvlnPersonLastName: 
	ZvlnEGN: 
	ZvlnEntityIdentifier: 
	ZvlnSettlementName: 
	ZvlnDistrictName: 
	ZvlnMunicipalityName: 
	ZvlnStreetBoulevardComplex: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	ZvlnEmailAddress: 
	ZvlnEmpoweredPerson: 
	StreetBoulevardComplex: 
	DistrictName: 
	MunicipalityName: 
	DropDownList3: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	DropDownList1: 
	TextField3: 
	: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2023-02-03
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 
	DateTimeStyle1: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DateTimeStyle2: 
	TextFieldStyle28: 
	TextFieldStyle29: 
	TextFieldStyle30: 



