ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
РЕЖИМ - 2469

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вх. № …………………………………

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО
ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ / ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ
ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ- ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Вид услуга:
Обикновена: до 1 месец

Дата: ………………………………….

Такса : не се дължи

Данни за заявителя или упълномощеното лице

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ /ФИРМА:.....................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:
гр./с. ………………………………………………..………… п.к. ………… Община…..............................................................................
бул./ул./пл. ……………………………………………………………………….…№…….. бл. ……… вх. ……… ет. …….. ап. ……….
телефон: ………………………………… e-mail: ……….……………………ЕИК: .................................................. (за юридически лица)
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Моля, на основание чл.192, ал.3 ;
чл. 193, ал.4 от ЗУТ да бъде учредено право на :
преминаване през имот- държавна собственост ;
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот –
държавна собственост ;
поради липса на друго техническо решение за :............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(наименование и местоположение )
Прилагам следните документи :
Документ за собственост или други вещни права за поземления имот до който ще се осъществява
достъпа;
Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретно сервитутно право и
доказващи изпълнението на условията по чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ;
Актуална скица –извадка от действащия ПУП, кадастрален план, кадастрална карта,карта на
възстановената собственост с предложение за начина на преминаване ;
Писмено съгласие от ведомството стопанисващо имота;
Разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството в случаите по чл.192, ал.5 и
чл.193, ал.6 от ЗУТ;
Влязла в сила оценка на право на преминаване, изготвена по реда на чл.210 от ЗУТ;
Документи, доказващи заплащане на определеното обезщетение ;
Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от упълномощено лице;
Дата на подаване :....................................................
Начин на получаване :

лично на гише

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

...............................
......................................
( дата )
(подпис )
с лицензиран пощенски оператор на адрес: ....................................................................................
....................................................................................................................... ..........................................
на имейл адрес :.................................................................................................................................
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Упълномощеният представител прилага пълномощно; 2. Заявителят не е длъжен да доказва факти и
обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от Областна
администрация – Бургас ; 3. Информация по движението на преписката – тел.: 056/ 84 28 72; или чрез код за достъп
през Интернет на адрес: http:// upravitel@bsregion.org

