
 
 

 
 
ДО                                                                                                                                       КОД:1101 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на  
строителна площадка, на основание чл.157, ал.2  от ЗУТ 

 

 
От 1. _____________________________________________, ЕГН /ЛНЧ/ ЕИК_____________________ 

име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/чуждестранен гражданин/ юридическо лице 
 

Адрес (седалище за ЮЛ):________________________________________________________________ 
(населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Представлявано от (за ЮЛ)_______________________________________________________________ 
 
телефон за връзка __________________________имейл адрес: _________________________________ 
 
 
От 2. ________________________________________________, ЕГН /ЛНЧ/ ЕИК__________________ 

име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/чуждестранен гражданин/ юридическо лице 
 

Адрес (седалище за ЮЛ):________________________________________________________________ 
(населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Представлявано от (за ЮЛ)_______________________________________________________________ 
 
телефон за връзка _________________________имейл адрес: __________________________________ 
 

Забележка: В случаи, че  заявлението се  подава  от  лице - представител  на  фирма, лицето трябва да 
представи  документа, който го легитимира като такъв (пълномощно или заверено копие от съдебното решение за 
регистрация на съответната фирма и данни за седалището и адреса на управление, ЕИК) 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 
 

     Моля да присъства Ваш представител по чл.223, ал.2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на обект: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
__________________________________________________________________________________ 

 (посочва се видът и предназначението на обекта) 

в Урегулиран поземлен имот (УПИ) _______________________, кв. ______ по плана на 

гр./с./в.з./______________________________(Поземлен имот с идентификатор 

05815._______________________по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище Ботевград) 

 
Административен адрес на имота:_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

        Приложение: 

                                    (отбележете с Х в необходимото квадратче) 

 

□ Документ за собственост №……..………./………….г., вписан в Служба по вписванията с 

вх.рег.№................................., акт №.................., том ................., дело ..................../........................год.;  

□  Разрешение за строеж 

□  Договор с лице, упражняващо строителен надзор (технически ръководител); 

□  Диплома на техническия ръководител 

□  Платежно за внесен депозит за възст. на настилката (при необходимост); 

□  Разрешение за извозване на земни маси (при необходимост); 

□  Пълномощно (при необходимост); 

□  Други: ............................................................................................................................................................................................ 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

...........................................................................................................................................................................; 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

- При наличие на повече от двама заявители, останалите заявители могат да бъдат вписани 

на гърба на заявлението. 

- Съгласен/а съм община Ботевград да съхранява и обработва личните ми данни, които 

предоставям във връзка с депозирано от мен заявление, съгласно изискванията на чл.4, 

ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛИ:  1. ______________________                        2. _________________________ 
                                        (…………………)                                          (…………………) 
 

3. ______________________                        4. _________________________ 
                                         (…………………)                                          (…………………) 
 
 


