ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
Индекс на услугата : ОА2-10

Входящ № / дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОДОБРЯВАНЕ НА ЧАСТИТЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ПРОЕКТ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА И ИЗДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Вид услуга:
 Обикновена: 7 – 30 дни, Такса: 30 на сто
увеличение спрямо дължимите такси за одобряване на
частите на комплексния инвестиционен проект

 в брой
 по банков път
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БУРГАС
IBAN: BG86UNCR76303100114424
Бенефициент-ОУ-Бургас ЕИК: 000056757
Начин на плащане:

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,
Заявявам, че желая да одобрите частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и да
издадете разрешение за строеж съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията за обект: ……….
.....…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
на територията на: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(област/община/землища на град/село)

Прилагам следните документи:
 Проект на ПУП
 Документ за собственост или отстъпено право на строеж/ сервитутно право в чужд имот ;
 Инвестиционен проект по части – 3 комплекта съгласно Наредба № 4 на МРРБ;
 Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите по чл. 142,
ал. 6 ЗУТ;
 Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението и на компетентните
органи по приложимите специални закони за строежите от първа, втора и трета категория;
 Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура;
 Становище от МОСВ или решение по ОВОС, издадено по реда на ЗООС (в случаите, когато се изисква);
 За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони-съгласуване от
Министерството на културата;
Формуляр – Приложение №1 към чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 3/ 2001 г. на МРРБ;
 Документ за платена такса;
 ………………………..………………………………………………………………………………………………

Дата на подаване :

..............................................

Начин на получаване:
на гише
по пощата
по ел.поща

Подпис :

Дата на получаване :
...................................

...................................................................
подпис

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

