
 Стр 1 от 1URI 2518

Вх. №             До Кмета

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

З А Я В Л Е Н И Е  
за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти

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: гражданство

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

№/дата на пълномощното 

Собственик/ци  съм/сме на имот с идентификатор: 

по плана на новообразуваните имоти на местност 

гр./ с община

При изработване и одобряване на плана на новоотразени имоти е допусната грешка относно  заснемане на 
имота ми/ни, както следва: 

Моля на основание параграф 4К ал.8 от ЗСПЗЗ плана на новообразуваните имоти да се измени на 
основание: 

Прилагам следните документи: 
Документ за собственост
Скица от действащия план за новообразувани имоти;
Материали и данни от геод. измервания в цифров и графичен вид;
Скица проект за изменение в цифров и графичен вид;
Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
Изходни материали и данни получени от общината;
Други документи, удостоверяващи основанието на исканото изменение.

 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 04.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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