
ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № ОA2.4 

 

Вх. № ………....................     

................................... 20     г. 

 

 

ДО  

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА  

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за съгласуване на идеен инвестиционен проект за обекти на 

 техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една 

община  
(правно основание: чл. 141, ал. 6 и чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията) 

 

 

Заявител...................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................... 
(име собствено, бащино и фамилно - за физически лица; име на фирма - данни за фирмата) 

адрес.................................................................……………………........................................................ 
(град, ул., бл., Вх. №) 

телефон:.........................................................., e-mail: 

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

 

 Моля да бъде/бъдат/ разгледан/и и съгласуван/и проекти за ……………………………. 

: …….................................................................. .............................................................................. 

.........................................................................................................................................………… 
    (наименование на строежа) 

находящ се на ……... ..........................................………………………………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:   

1. Писмено заявление на лицата, имащи право да строят; 

2. Документ за собственост или документ за учредено право на да се строи в чужд 

имот, по силата на специален закон; 

3. За земеделски земи да е изпълнена процедурата по Закона за опазване на земеделските 

земи и ППЗОЗЗ: 

- Решение за утвърждаване на трасе/ площадка/ на обекта и за промяна 

предназначението на площадката;  

- За горите и земите от горски фонд, да е изпълнена процедурата за допускане на 

строителство в горски фонд,  съгласно Закона за горите, ППЗГ и Наредба № 19/05.10.99г. 

за строителство в горите и земите от горски фонд; 

4. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба 

№14 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти,  в зависимост 

от спецификата на обекта.  

5.  Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на 

Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква).   

6. 3. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ- 

за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти 



от по-ниска категория - по желание на възложителя, комплектована с необходимите 

лицензи и удостоверения за правоспособност. 

7.  Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от 

първа и втора категория;  

8. Протокол от ОПУ Стара Загора и КАТ-ПП при РДВР - ако имотът е прилежащ на 

път от републиканската пътна мрежа; 

9.  Становище от Регионална здравна инспекция – Стара Загора (или Министерство на 

здравеопазването) за случаите, в които е необходимо; 

7. Съгласуване със всички ведомства, които се засягат от предвижданията на проекта, 

включително  от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; 

8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на 

техническата инфраструктура;  

9. Квитанция  за платена цена на услуга - Чл. 28, ал.1 от ТАРИФА № 14 за таксите, 

които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители 

  

 

   

 

 

 

гр. Стара Загора, ……………… 20 …. г   Заявител : 

………………………… 

          /подпис, печат/ 

         


