
 

 

ДО                                                                                                                                       КОД:1109 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

за издаване на разрешение за строеж по чл.147 от ЗУТ 
(без да се изисква одобряване на инвестиционен проект) 

 
 
От 1. _____________________________________________, ЕГН /ЛНЧ/ ЕИК_____________________ 
име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/чуждестранен гражданин/ юридическо лице 

 
Постоянен 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 

 
Постоянен 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 на основание чл.147, ал.1, т. …………… от ЗУТ, чл.148 и чл.153 от Закон за 

устройство на територията (ЗУТ) да ми бъде издадено разрешение за строеж за: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(пълно наименование на строежа) 

Находящ се 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.;  

□  Документ, удостоверяващ качеството възложител:.........................................................................; 

□  Удостоверение за наследници (при необходимост); 

□  Документи, доказващи наличието на необходимите съгласия : 

 □ а/ нотариално заверени писмени съгласия на собствениците, в които се установява 

свързано застрояване с рег. №……………………………./………………………….. год.; 

 □ б/ изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти (при строителство 

на огради, разположени по равни части в имотите); 

 □  в/ други съгласия: ……………………………………………………………………………..; 

□  ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план/, влязъл в законна сила; 

□  Ситуационна скица, съгласно чл.153, ал.1 от ЗУТ; 

□ Становище на инженер-конструктор за строежите по чл.147, ал.1, т.1,4,5 и 7 от ЗУТ с 

указания за изпълнението им; 

□  Становище на инженер-конструктор, на електроинженер и/или инженер по топлотехника за 

строежите по чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ с чертежи, схеми, изчисления и указания за 

изпълнението им; 

□ Становище, с което са определени условията за присъединяване към електро 

разпределителната мрежа за строежите по чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ; 

□  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. _________________________ 
                                         (…………………)                                          (…………………) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

 Долуподписаните: 

1………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………. 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не съм/сме извършител/извършители на незаконен строеж, находящ се 

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) с административен адрес на имота:__________________________________________ 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

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

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

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 


