
Обр. № ТУП-16-01

Вх. №  __________________ / 200 ___  г. До

 Главния архитект на 

 район ______________

 гр. София
 

 З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на виза за инвестиционно проектиране

(чл.140, ал.3 от ЗУТ)

От 1.  _________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

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

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

2.  ____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

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

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

3.  ____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

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

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

          Моля/им да ми/ни бъде издадена виза за проектиране на ________________________

______________________________________________________________________________
(посочва се видът и предназначението на строежа) 

в (съ)собствения ми/ни УПИ № _________________ / ПИ (поземлен имот) пл.№ ___________

кв. _______, местност _________________ кад. лист ______ землище __________________

по плана на гр.(с) ___________ , район __________________ , ул. _______________________ ,

№ ____



      

    Приложение:

1. Документ за собственост или друго вещно право ________________________________ ;

2. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на 

    заявителя) ____________________________________________________________________ ;

3. Нотариално заверено пълномощно № __________________ от ______________________  

   (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите);

4. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, план за земеразделяне);

5. Мотивирано предложение за издаване на виза;

6. Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени  подписи,

    № ________ /__________, издадено от ___________________________________________
                (когато всички (съ)собственици не са заявители);

7. Други (чл.49 от ЗУТ):

 - отказ на главния архитект на Столична община за изменение на ПУП поради липса 

   на условията по чл.134, ал.2 от ЗУТ;

 - отказ на Столична община да изкупи имота при условията на чл.199, ал.2 от ЗУТ;

 - документ за налагане на строителна забрана;

 - скица-извадка от действащ ПУП с предвидени нов начин и/или характер на 

   застрояването;

 - ________________________________________________________________________ .

 

  гр.(с.) ________________                    С уважение: 1. ________________     
                                                                                            (подпис)

              ________________                                                2. ________________ 
               (дата)                                                                       (подпис)

                                                                                                                         3. ________________ 
                  (подпис)


