ОБЩИНА ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА
ОБЩИНА ГРАД ШУМЕН
ЗАЯВЛЕНИЕ
за административна услуга
От…………………………………………………………………………………..………………..…...
(възложител - име, презиме, фамилия / наименование на юридическо лице)

ЕГН (ЕИК ПО БУЛСТАТ):

Адрес (седалище за ЮЛ): ..................................................................................................................,
представлявано от (за ЮЛ)…………………………………………………………………..………
Телефон за контакти:............................................., е-адрес:...............................................................
2………………………………………………………………………………………………..............
(възложител - име, презиме, фамилия / наименование на юридическо лице)

ЕГН (ЕИК ПО БУЛСТАТ):
Адрес (седалище за ЮЛ): ..................................................................................................................,
представлявано от (за ЮЛ)…………………………………………………………..………………
Телефон за контакти:............................................., е-адрес:...............................................................
Уважаема госпожо главен архитект,
Моля/им/ да бъде извършена следната услуга:
Издаване разрешение за строеж, по одобрени(съгласувани) инвестиционни проекти, за обекти
от І до V категория
Издаване разрешение за строеж, по съгласувани схеми(становища), за обекти от VІ категория
– по реда на чл147 от ЗУТ
Вписване на изменения в разрешение за строеж, по одобрени инвестиционни проекти, за
обекти от І до V категория, по реда на чл.154,ал.5 от ЗУТ
Издаване заповед за смяна/вписване на титуляр в издадено Разрешение за строеж
Презаверка на разрешение за строеж, в случаите когато то е загубило действие,по реда на
чл.153, ал.3 от ЗУТ
Издаване на разрешение за поставяне , по реда на чл. 55,56,57 от ЗУТ за преместваеми обекти
и рекламно – информационни материали
За обект: ……………………………………………………………………………………..…………...
(вписва се наименованието на строежа според инвестиционния проект)

УПИ

№

................................................,кв..............,ПИ№........................................по

плана

(КК)

на

гр./с./.......................................... намиращ/и/ се на ул. ..................................................................

Приложения:
Документ за собственост (отстъпено право на строеж) №……./………..……………..
Три копия от одобрения инвестиционен проект,в обхват и съдържание, съгласно чл. 143и чл.144 от ЗУТ
Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите,
изготвена от съответното лице по чл. 142, ал.6,т.2 от ЗУТ
Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения
по чл. 147, ал.1 от ЗУТ;
Одобрена схема , съгласно чл.56 ал.2 от ЗУТ
гр. Шумен,
дата ......................

Подпис:...............................
Подпис:...............................

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги
опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги представяме на трети лица!
ОД_УТ / 20.05.2016г.

