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Вх. № …………………………/……………………. 20 ……….. год. 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за разглеждане на инвестиционен проект в Експертен съвет по устройство 

на територията и извършване на оценка за съответствието по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ 

От:  1. ………………………………………………………………………………… ЕГН: ………..……………………………..….. 
    /трите имена/ 

гр./с./ .................…..............…………………………………..…….....,  обл. ............................................................................. 

ул…………............................……...................................................…………………………………………………………………… 

№…….…..бл……….....вх................ет…...........ап................... 

        2. ……………………………………………………………………..………….. ЕГН: ……………….…………….……............ 
    /трите имена/ 

гр./с./ .................…..............…………………………………..…….....,  обл. ............................................................................. 

ул…………............................……...................................................…………………………………………………………………… 

№…….…..бл……….....вх................ет…...........ап.................. 

Моля да ни бъде извършена оценка за съответствието на приложените проекти за : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

в УПИ /имот/ .....................пл.№..............................кв. /м-ст/ ..................................................................................... 

по плана на гр. /с/ ................................................................................................................................. обл. Монтана 

 
№ Наименование на документа Бр. 

 Копие от документ за собственост 1 
 Виза за проектиране/оригинална скица със съгласувания 1 
 Актуална скица от СГКК 1 
 Част АС …………… 
 Част СК …………… 
 Част ВиК, вкл. сградни отклонения …………… 
 Част Електро …………… 
 Част ОВК …………… 
 Част Геодезия …………… 
 Част ПБЗ …………… 
 Част Геология …………… 
 Част Технология …………… 
 Статически изследвания …………… 
 Част Озеленяване …………… 



 Част ЕЕ – Енергийна ефективност .............. 
 Оценка за ЕЕ .............. 
 Част ПБ – Пожарна безопасност .............. 
 Предварителни договори с експлоатационните дружества за 

присъединяване 
.............. 

 Становище на РИОСВ 1 
 Съгласуване с НИПК (при необходимост) 1 
 Служебна бележка за липса на задължения към Община Вършец .............. 
 Заверено копие от ПУП .............. 
 Част Пожароизвестяване .............. 
 Част Газоснабдяване .............. 
  .............. 
 Комплексен доклад за оценка на съответствието 1 
   
 Съгласуване с „ВиК“ ООД  
 Съгласуване с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
 Подписи на всички проекти от проектанти и собственици  
 Копия от застраховки на проектантите  
 Копия от удостоверения за правоспособност  
 Доказателства за достъпна среда  
 Технически паспорт на сградата 

(при реконстр., осн. ремонт, преустр., промяна на предназн.) 
 

 За ІV категория – договор за изработване на проект, регистриран в КАБ  
 Пълномощно  
 Договор за изработване на проект по ЕЕ  
 Договор за осъществяване на технически контрол  
   
   
   

 
1. Документ за собственост. 
2. Скица с указан начин на застрояване. 
3. Проекти за одобряване в 3 екземпляра:/Архитектурен,Конструктивен,Ел.ВиК, ОВ/. 
4. Документи за съгласуване със заинтересованите централни и териториални 
     администрации, спец. контролни органи и експлоатационни дружества 
     имащи отношение по проекта за представения обект /Ел., ВиК, ХЕИ и др./. 
5. Други документи  ......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Платена такса: ............................................... 
 
Квитанция № ......…....................................... 
 
 
 
гр. Вършец          С уважение:……….........……………… 
             /подпис/ 

Дата …..…/…….../………………г. 


