вх.№_________________
дата: ___.___.20____ г.

До
Гл. архитект
на Община Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ
за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
От

1. ………………………………………………………….........…..……….…………………………………………….
гр.(с.)..............………………………….…………........………………………….тел. ……………….…….....
2. …………………………………..…….........……….……..………………….……………………………………….
гр.(с.)..............…………………….........………………………………………....тел. .……………….……....
3. …………………………………...........……………...……………………….…………….…………………………
гр.(с.)..............………………….........……………………………………………..тел. ………………….……..

(посочват се трите имена и домашният адрес, телефон на физическото лице възложител или наименованието на
фирмата и данни за седалището и адреса на управление, БУЛСТАТ, дан. №, трите имена на представляващия юридическото
лице или едноличния търговец, ако заявлението се подава от възложител – юридическо лице или едноличен търговец)

или упълномощено лице: ....... ……...........……………………………..……………...……………………….……
гр.(с.)........................……………………………………….…..………………….……………………………….
…..............................................................................………………………………………………….
(пълномощно №__, дата)

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,
Моля на основание чл. 143/чл. 144 от Закона за устройство на територията да бъдат
съгласувани и одобрени инвестиционните проекти за строителство на:
……………………………………………………………………………………………………….......................………………
……………………………………………………………………………………………………….......................………………
(изписва се точното наименование на обекта)

в урегулиран поземлен имот ........... квартал ........... по плана на гр.(с.)..................................
ул. № …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това
прилагам следните необходими документи:
1.
2.
3.

Копие от документ за собственост (право на строеж);
Виза за проектиране в случаите по чл.144,ал.1,т.2 от ЗУТ (оригинал);
Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, съгласно Наредбата по чл.139, ал.5 от ЗУТ, съдържаща:
•
Архитектурна част
•
Конструктивна част
•
Част “Вертикална планировка и трасировъчни данни”
•
Част “Електро”
•
Част “В и К”
•
Част “Отопление и вентилация”
•
Част “Машинна”
•
Част “Технологична”
•
Други
4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС.
5. Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура.
7. Копие от пълномощното (при необходимост).
Забележки:
1. Задължително се отбелязват кои части от проектната документация и кои документи се прилагат
към заявлението!
2. Сроковете за съгласуване и одобряване на инв.проекти са съгласно чл.144,ал.3 от ЗУТ!
3. Заявлението може да бъде подадено и от пълномощник, като се представя оригиналът на пълномощното.

С уважение: 1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

