ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
Индекс на услугата : ОА2-4

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вх. № …………………………………

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА
ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ОБХВАТ И
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЩИНА

Дата: ………………………………….

Вид услуга:
 Обикновена: 1 месец
Такса: 0,05 на сто от строителната стойност на
обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв.

 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 на основание чл. 141, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 да бъде разгледан от
ОЕСУТ и да бъде съгласуван след приемането му от областния експертен съвет идейният инвестиционен
проект:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
 Формуляр – Приложение №1 към чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 3/ 2001 г. на МРРБ;
 Идеен проект по части;
 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;
 Становище на МОСВ за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на
околната среда;
 За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване с
Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;
 Документ за внесена такса;
 Пълномощно, ако документите се внасят от упълномощено лице;

Дата на подаване:......................
Начин на получаване :

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

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

