
 

 
 

                                                                                                           ДО  

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ БУРГАС 
Индекс на услугата : ОА2-1 

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, 

      На основание чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), заявявам, че желая да бъде 

издадено разрешение за изработването на ПУП, който обхваща територии, попадащи в повече от една 

община/ предвижда изграждане на обекти с регионално значение, на територията  на  
................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

Прилагам следните документи: 

 

 Задание по чл. 125 ЗУТ, съставено от възложителя;  

  Преценка на компетентния орган за необходимостта от екологична оценка и приложимите процедури по Закона за 

опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; 

 Съгласувателно писмо от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното 

наследство (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното 

наследство); 

  Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя. 

 Други…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Дата на подаване :....................................................       Подпис : .............................. 
 

Начин на получаване :  лично на гише    ...............................               ...................................... 
                      ( 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 

 
 

 

                            З А Я В Л Е Н И Е 
 

Разрешаване изработването на устройствени планове, които 

обхващат територии, попадащи в повече от една община или 

предвиждат изграждане на обекти с регионално значение 
 

 

Вх. № ………………………………… 

 

Дата: …………………………………. 

Вид услуга: 

Обикновена: до 1 месец  

Такса : не се дължи 
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